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انـــــــر و عرفـشك  

 إذا كاف الشكر عرفانا للجميل, كاعرتافا دلا قيل, كحبل اإلخالص الطويل, فاليكم

فالشكر:منا شكر األحباب األخيار كسحر الرياض كقت األمطار,   

 .إىل هللا عز كجل الذم أنار لنا درب العلم كادلعرفة, كرزقنا من حيث ال ضلتسب 
 ,إىل سيد العادلٌن, معلم األمة, كمرشدها, احلبيب ادلصطفى, خامت األنبياء 

هللا عليه ك سلم.زلمد صلى   

  إىل مشرؼ البحث كموجهه, الذم غمرنا بتوجيهاته الفذة, األستاذ الكرمي 

عيساين.عبد اجمليد   

  إلىما ضلن عليه, اليكم كصلنا إىل كل من علمنا حرفا, أساتذتنا األفاضل الذين بفضلهم ثابرنا ك
 مجيعا أساتذة معهد اللغة ك األدب العربيبجامعيت الوادم ك كرقلة, دكف استثناء.

  إىل بيوت العلم ك ادلعرفة اليت فتحت أبواهبا أمامنا كي ننهل من 

مكتبة معهد اللغة ك األدب العريب, جامعة كرقلة. خًناهتا ما يغين حبثنا:   

   .مكتبة دار الثقافة, زلمد األمٌن العمودم, الوادم 

 ك إىل كل عماذلما. 

 .إىل كل من مد لنا يد العوف من قريب أك بعيد 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مػػن الػػزمن يتػػداكذلا أبنااهػػا كمػػاهيق مػػن غػػًن تنقيػػب كال تثريػػبق كهػػذا  ظلػػت اللغػػة العربيػػة حقبػػة
أف كمػػب بصػػير نػػور يطػػل ب أفػػق رحػػب تنبثػػق منػػه  لغيػػاب الػػدكافحمل كافػػزات الػػيت تػػدعو لػػذل ق إىل

نػػػور التجديػػػد كالسػػػموق تلػػػوح مػػػن بعيػػػد ك تضػػػن األرجاءحبػػػا حػػػوتق فغمػػػرت ماحوذلػػػا حبلػػػة التجديػػػد 
ىل السياسػػية كمنهػػا إىل االجتماعيػػة ك...كلقػػد اثػػل هػػذا الشػػعاع ادلضػػيء ب مسػػتهلة باحليػػاة الدينيػػةق إ

القػػر ف الكػػرمي الػػذم نػػزؿ بلسػػاف عػػريب مبػػٌنق األمػػر الػػذم رفػػحمل مػػن مكانػػة هػػذ  اللغػػة كجعلهػػا ب أعلػػى 
ادلراتػػبق ال تضػػاهيها لغػػة مػػن حيػػث ادليػػزات العديػػدة الػػيت انفػػردت هبػػاق فيكفيهػػا أ ػػا لغػػة هػػذا ا ديػػد 

 ادلعرب.     كلسانه

معرفيػػػػػػػان كبػػػػػػػًنانق شلػػػػػػػا حفػػػػػػػز أبناءهالدراسػػػػػػػتها  كػػػػػػػل هػػػػػػػذا جعػػػػػػػل مػػػػػػػن هاتػػػػػػػه اللغػػػػػػػة تعػػػػػػػرؼ ز ػػػػػػػا
كاستكناهأغوارهاق ككشف خباياهاق الػيت كػاف منهػا الوقػوؼ علػى ألفػاظ اسػتجدت معانيهػاق فغمضػت 
علػػػيهمق ك اسػػػتبعدت عػػػن األذهػػػافق األمػػػر الػػػذم حػػػتم علػػػيهم اإلقبػػػاؿ صػػػوب هػػػذ  اللغػػػة ك اإلحا ػػػة 

رداهتػػاق ك التفقػػه فيهػػػاق مػػزيلٌن الضػػبابية احلاذمػػػة حوذلػػاق كذلػػ  بااللتجػػػاء إىل سػػيد العػػادلٌن الرسػػػوؿ حبف
األمػػػػٌنق خػػػػًن لسػػػػاف نطػػػػق بالعربيػػػػة يسػػػػألونه كيستفسػػػػركف عمػػػػا غمػػػػب علػػػػيهمق كمػػػػن بعػػػػد  التوجػػػػه 

اظ اللغػة مػحمل إلىأصحابه ك التابعٌن لهق كمل يبق األمر على هػذ  احلػاؿ  ػويالق حػف ألفػوا كتبػان  ػوم ألفػ
ما يقابلها من معاينق ك بالتايل صلد مشس ادلعجمية قد بزغت محمل غريب القػر ف ك احلػديثق منهمػا إىل 

 غريب اللغة. 

ك البحػػػث ب ادلعػػػاجم العربيػػػة ؽلثػػػل ميػػػدانان خصػػػبانق فاضػػػت فيػػػه البحػػػوث ادل تلفػػػةق كالدراسػػػات 
ادلتعددة اليت هتتم بسرد تاريخ ادلعاجمق كأنواعهاق ك مراحلهاق ك أعليتها ك كظاذفها ك مدارسها ك غًنها 

لدراسػات قػد جػٌل هػذ  ا أف-ك نرجػو أف نكػوف قػد كفقنػا-شلا يصب ب هػذا اجملػرل. لكػن مػا الح نػا  
ك ادلػػراد هبػا تلػ  الػػيت كانػت بػػدايتها -ادلعػاجم القدؽلػة كمػػا تشػاءق ك مل تبػػق منهػا شػيحلاق أمػػا احلديثػةبأدلت

فإ ػػا مل تسػػتوؼ ح هػػا مػػن هػػذ  الدراسػػاتق إذ اكتفػػوا باإلشػػارة إلىأ ػػا جػػٌددت  - مػػحمل عصػػر النهضػػة
للق هذا كلػه دفعنػا للميػل ضلػو القدمي ك ألبسته حٌلة جديدة من غًن تفصيل يذكرق أك شرح يفسر ك ػل

هاته ادلعاجم احلديثة ك دراسة أحد عناصرهاقأك مفتاحها الفعاؿق ك دليل الباحػث ب ثنايػات ادلعجػمق 
ا ديػػػد الػػػذم علػػػى  بيعػػػة ادلػػػداخل ك جػػػدكاها ب ادلعػػػاجمق كمػػػا  أال كهػػػو ادلػػػداخلق زلػػػاكلٌن الوقػػػوؼ

رفػة أهػم شليزاهتػا ك خصاذصػهاقك كيفيػة معا ػة ق ك معاحلديثػة مػن خػالؿ مػداخلها أضافته هذ  ادلعاجم
 هاته ادلداخل ب مجيحمل نواحيها؟ 



كماأردنا معرفة إلىأين كصلت هذ  ادلعاجم ب تطوير اللغػة ك احلفػاظ عليهػا؟ ك هػل كطػت كػل 
 هدهتا سابقتها؟شاذلٌنات ك ادلزالق اليت 

 مة ك خااة.ك لقد جاءت هذ  الدراسة مكونة من اهيد ك ثالثة فصوؿ  دعلا مقد

أما التمهيد فكاف للحديث عن بداية االهتماـ باللغة العربيةق كمعرفة العرب للتدكينق إذ بدأ محمل 
 القر ف مث احلديثق ليتجه ضلو اللغة ك علومها.

بينمػػا كػػاف الفصػػل األكؿ حبثابػػة إ اللػػة علػػى ادلعػػاجم بصػػورة عامػػةق حيػػث ذهبنػػا فيػػه إىل تعريػػف 
سػػت داـ للف ػػه هػػذاق كمػػا تعرضػػنا إىل ادلصػػطلو اجملػػاكر لػػهق كادلتمثػػل ب ادلعجػػمق كذكػػر شػػرك هق كأكؿ ا

القػػػاموس . لنرحػػػل منػػػه إىل تػػػاريخ ادلعػػػاجم ك مراحػػػل تطورهػػػاق كمػػػا قمنػػػا بوقفػػػة عنػػػد ذكػػػر كظاذفهػػػا ك 
أعليتهػػا ك مواردهػػاق لنصػػل إلىأنواعهػػا ادلتعػػددة بتعػػدد ادلعػػايًن ادلصػػنفة علػػى أساسػػهاق كمػػن بعػػدها نتجػػه 

س ادلعجمية لنتعرض ذلا ب شيء من اإلغلازق كذل  عن  ريق إعطاء ة سػريعة عػن كػل صوب ادلدار 
منهػػػاق ك ذكػػػر ألهػػػم تابعيهػػػاق لينتهػػػي بنػػػا الركػػػب إىل سػػػرد بعػػػب ادل خػػػذ الػػػيت لوح ػػػت علػػػى ادلعػػػاجم 

 بأسرها.

أما الفصل الثاين فكػاف عبػارة عػن دراسػة ن ريػة للمػداخل ب ادلعػاجمق إذ ضػٌم احلػديث فيػه عػن 
ريفهػػػاق ك كيفيػػػة تأليفهػػػا  كضػػػعها ب ادلعجػػػم علػػػى حسػػػب منهجيػػػة معينػػػةق كمػػػا تطرقنػػػا فيػػػه لن ريتػػػا تع

ادلداخلق فهاته األخًنة مهما بلغ عددها فإ ػا ال كػرج عػن إحػدل هػاتٌن الن ػريتٌنق هػذا ككقفنػا علػى 
اف لكػل ظلػح ح ػه أنواع ادلداخلق كصٌنفناها باعتبار معايًن عٌدةق ك بالتايل  صلنا على أظلاط شف فك

 من التعريف بهق ك منها إىل ترتيبها بٌن دفيت ادلعجم.

كما تعرضنا للمعلومات الػواردة  ػت ادلػداخلق ككقفنػا برهػة عػن كػل كاحػدة منهػا بػدءن بالصػوتية 
مث الصرفية ك النحويةق إىل ادلوسػوعيةق ك التعريػفق ك الشػواهدق ك الصػورق ك اختصػرنا األمػر فيهػا علػى 

لرتامػػي أ رافهػػا ك اتسػػاعهاق حبيػػث إف خضػػنا غمارهػػاق ااكزنػػا حػػدكد اػػاكر األساسػػية  قػػدر ادلسػػتطاع
 للموضوع.

هػػذا ك جػػاء الفصػػل الثالػػث عبػػارة عػػن دراسػػة تطبيقيػػة للمػػداخل ب ادلعجػػم العػػريب األساسػػيق ك 
 ػة ق إذ تتبعنػا فيػه كيفيػة معا8:99هو أحد ادلعػاجم احلديثػةق ادلفلفػة ب هػذا العصػر ك بالضػبح سػنة 



مفلفػػػو  للمػػػداخلق ك جٌسػػػدنا كػػػل مػػػا تطرقنػػػا إليػػػه ب الفصػػػل الثػػػاينق مػػػن حيػػػث تػػػأليف ادلػػػداخلق ك 
ن ريتاهػاق ك أنواعهػػا ك ترتيبهػػاق ك ادلعلومػات الػػواردة فيهػػاق ك أسػهبنا احلػػديث عػػن مػا يقتضػػي ذلػػ ق ك 

 أكجزنا ب أخرل.

نقػػاط ادلتوصػػل إليهػػا خػػالؿ لنصػػل ب  ايػػة ادلطػػاؼ إىل أف طلتمهػػذا البحػػث هااػػة امػػحمل أهػػم ال
 مسًنتنا هذ .

ك تقـو دراستنا هذ  على خطى ادلنهج الوصفي محمل اعتماد تقنيػة التحليػلق إذ يصػف ال ػاهرة ك 
ػلللهػػا بنػػاءن علػػى مػػا لديػػه مػػن معطيػػاتق كمػػا كللهػػا ب أحيػػاف قليلػػة ادلػػنهج التػػارؼليق إذ تتبعنػػا كفقػػه 

 تاريخ ادلعجم العريب ك بدايته.

ن الصػػعوبات ك العقبػػات فكػػاف لنػػا منهػػا الشػػيء اليسػػًن إذاثػػل ب تكػػرار ادلعلومػػة أمػػا احلػػديث عػػ
هػذا باإلضػافة إىل تشػعب ادلوضػوع ك  متاهػة التكػرار أحيانػاقالواحدة ب أكثر من مرجحملق شلا أكقعنػا ب 

اق ك مل رحابة فضاذه شلا جعل اإلدلاـ به أمران فيه نوع من االستعصاءق ك محمل هذا فإ ػا مل تثننػا عػن عزمنػ
 تكدر مسًنتنا فثابرنا ك أكملنا دربنا هذاق نستقي مادته من ينابيحمل عديدة بتعدد عناصر  نذكر منها:

ق ادلعجم العرم األساسي.  * ادلن مة العربية للرتبية ك الثقافة ك العلـو

 * أمحد سلتار عمرق صناعة ادلعجم احلديث.

 * حسن ظاظاق كالـ العرب من قضايا اللغة العربية.

 رجب عبد ا وادق دراسات ب الداللة ك ادلعجم. *

 * علي القامسيق ادلعجمية العربية بٌن الن رية ك التطبيق.

* ابػػن حػػويلي األخضػػر ميػػدينق ادلعجميػػة العربيػػة ب ضػػوء منػػاهج البحػػث اللسػػاين ك الن ريػػات 
 الرتبوية احلديثة.

ب ضػوء أصػوؿ صػناعة ادلعجػم ك  * خالد فهميق تراث ادلعاجم الفقهية ب العربيةق دراسة لغوية
 ادلعجمية.



ق شاكرين كل من اتهه و هللا أف نكوف قد كفقنا ب دراستناك ب األخًن ال ظلل  سول أف ندع
ا ب هذا ادلوضحمل أف نتقدـ نمد لنا يد ادلساعدة من قريب أك بعيدق ك لو حف بدعاء يسًنق ك ال يفوت

توجيهه لنا ك الدكتور " عبد اجمليد عيساين " على  اذألستدلشرؼ ابأفضل عبارات الشكر ك االمتناف ا
 متابعته حبثنا هذا.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهيد :ـت

يت ا ب به كيتفاهم كيتبادؿ األفكار كادلشاعر  ان خلق هللا اإلنسافق ك علمه البيافق كمنحه لسان
 محمل إخوانه من خالله.



احليػػاة كأساسػػهاق إذ بواسػػطتها  دعامػػة مػػن دعػػاذمكهػػذا اللسػػاف هػػو مػػا يعػػرؼ باللغػػةق الػػيت هػػي 
 يقضي اإلنساف م ربهق كيتحدل هبا أعداء ق كيتواصل محمل خالنه كغًنهم .

قيهمق كتػنحح رب كاللغة العربية هي إحدل لغات العاملق ظلت كتطورت محمل أبناذهاق حيػث إ ػا تػرقى
مػػػا يعػػػرتم أم كػػاذن حػػػيق فيبػػػدك  كػػػاذن حػػػي يعرتيهػػا مػػػن التغػػػًن كالتػػأثرباضلطػػا هم كضػػػعفهمق فهػػي "

 1مث ينمو كيتقول."ضعيفان 

كهػػذا النمػػو كالقػػوة ال يأتيػػا مػػن الفػػراغق بػػل ينبغػػي أف تراعػػى اللغػػة كيهػػتم هبػػا حػػف تشػػتدكتقولق 
 كتكوف قادرة على استيعاب متطلبات العصر.

د ذلػػػ  ب بعػػػب ادل ػػػاهر الػػػيت سػػػادت كلقػػػد اهػػػتم العػػػرب بلغػػػتهم منػػػذ زمػػػن غػػػابرق حيػػػث اسػػػ
ا اهليػػػػةق إذ ركت العديػػػػد مػػػػن ادلصػػػػادر أف القبيلػػػػة إذا نبػػػػغ فيهػػػػا شػػػػاعر أقامػػػػت االحتفاالتوادلراسػػػػيمق 
كجاءت القباذل لتهنحلتهاق كما شاعت ب هػذ  القباذػل ظػاهرة إرسػاؿ أبناذهػا دلوا نالبػدك  لتلقػي العربيػة 

ا يبعثػػوف أكالدهػػم إىل شػػعراذهمق كخطبػػاذهم ليعيشػػوا الفصػػحى الصػػحيحةق كالػػتمكن منهػػا ق كمػػا كػػانو 
أحس العرب مجاؿ لغتهمورقيهاق فحاكلوا السيطرة عليها ليت ذكا منها "معهمق يقوؿ "حسٌن نصار" : 

سػػالحا بتػػػارا ب عػػداكاهتم كخصػػػوماهتمق فكانػػػت القبيلػػة مػػػن العػػرب إذا نبػػػغ فيهػػػا شػػاعر أتػػػت القباذػػػل 
 2"فهنأهتا بذل ق كصنعت األ عمة ك...

كما أننا صلد من مالمو االهتماـ تلػ  ادلنػاكرات الشػعرية الػيت كانػت اػرل ب أسػواؽ ا اهليػةق 
ذلػػػ  أف الشػػػعر عنػػػدهم هػػػو سػػػجل مفػػػاخرهمق كديػػػواف معػػػارفهمق إذ بػػػه ػلكػػػم علػػػى مػػػدل فصػػػاحة 

 .سالح بتار ؼلدـ اللغة أؽلا خدمةاحدهم من غًن ق فهو 

اإلسػػػالـ منبػػػحمل النػػػور كالتجديػػػد الػػػذم محػػػل معػػػه مجيػػػحمل كقػػػد زاد االهتمػػػاـ هبػػػذ  اللغػػػة بعػػػد ظهػػػور 
م ػػاهر التجديػػد كالتغيػػػًن علػػى احليػػاة بأسػػػرهاق فهػػو الػػدافحمل الرذيسػػػي دلػػا أتػػى مػػػن دراسػػات كػػدـ اللغػػػة 

 كتساهم ب تنميتها كااف ة عليها.

                                                           

.25ق ص2007زين كامل اخلويسكيق ادلعاجم العربية قدؽلا كحديثاق دار ادلعرفة ا امعيةق مصرق القاهرةق دطق   1 

.15ق ص1العريب نشأته كتطور  قدار مصر للطباعة ق القاهرة ق دطق دتق جحسٌن نصارقادلعجم  2 



برز م هػر سػاهم ب تطػوير اللغػة كاحلفػاظ عليهػاق هػو مػا عػرؼ بالتػدكين قإذ كػاف العػرب أكلعل 
مػػة أميػػة ال تعػػرؼ الكتابػػةق إال القلػػة الػػيت شػػهدكا ذلػػم بػػأ م كػػانوا مكلفػػٌن بكتابػػة بعػػب أا اهليػػة  ب

"إف االعتمػػاد األكؿ كػػاف علػػى الػػذاكرة كالركايػػة  حيػػثالضػػركريات احلياتيػػة كتلػػ  ادلعاهػػدات كادلواثيػػقق 
 1الشفويةق كمل تدكف إال  الصكوؾ كالعهود كاألحالؼ كادلواثيق ...."

نػػػه عنػػػد رلػػػيء اإلسػػػالـ كػػػاف ب مكػػػة سػػػبعة عشػػػر كاتبػػػاق كب ادلدينػػػة أعػػػب الركايػػػات ك  كػػػي ب
 2إحدل عشر كاتبا.

ف فا ػػػة التػػػدكين الفعلػػػي كانػػػت مػػػحمل القػػػر ف الكػػػرمي منػػػذ نزكلػػػهق إذ أمػػػر إأمػػػا ب عصػػػر اإلسػػػالـ فػػػ
مسػوا فيمػا بعػد رسوؿ هللا صلى هللا عليه ك سلم طلبة من الصحابة ادلوثوؽ هبمق  بتدكين ما ينػزؿ عليػهق 

بكتاب الوحي ك "كاف من مجلتهم زيد بن ثابتق ك علي بن أيب  الػبق ك معػاذ بػن جبػلق ك  لحػة 
بػػن الػػزبًنق ك سػػعد بػػن أيب الوقػػاصق ك حذيفػػة بػػن اليمػػاـق ك عثمػػاف بػػن عفػػافق ك أيب  بػػن كعػػبق ك 

 3معاكية بن أيب سفياف ..."

لت مدكنات متفرقػة بػٌن أكراؽ الن يػل ب كتاب كاحدق بل ظ دكفا ماعة مل ت ذ ه عمليةمجحملك 
ف اآليات مل تأخػذ مكا ػا بعػد ب السػور أف الوحي مازاؿ مستمرق ك أك ا لود ك... كذل  راجحمل إىل 

 التابعة ذلا.

جلػػهق إىل أك ظػل القػػر ف زلمػػوال ب الصػدكرق تعيػػه األنفػػس ك تػردد  األلسػػنق ك تػػدمحمل العػٌن مػػن 
إذ  مرموقػػاقهػػػ ق حيػػث أخػػذت الكتابػػة كالتػػدكين مكانػػا 13خالفػػة أيب بكػػر الصػػديق رضػػي هللا عنػػه  

ؽ بػػػالقر فق بسػػػبب احلػػػركب هػػػػ  مػػػدل اخلطػػػر الػػػذم ػلػػػدٌ 23خلطػػػاب رضػػػي هللا عنػػػه  اأدرؾ عمػػػر بػػػن 
هػ  اليت استشهد فيها الكثًنمن حف ة القػر فق فنصػو اخلليفػة 12كالفتوحاتق كخاصة موقعة اليمامة  

مل يفعلػػػه سػػػيد  ان نػػػه مل يػػػرد أف يفعػػػل أمػػػر أف غلمعػػػه ب كتػػػاب كاحػػػدق فػػػاعرتض اخلليفػػػة نتيجػػػة أاألكؿ بػػػ
اع صػناقاقتنحمل أبو بكر الصديق باألمرق ك أمر زيد بن ثابت أف يتوىل ادلهمػةق فخذ ك ردٌ أالعادلٌنق كبعد 

                                                           

ق 2001ق 1سعيد حسن حبًنلق ادلدخل إىل مصادر اللغة العربية ق مفسسة ادل تار للنشر كالتوزيحمل ق القاهرةق ط 1
.8ص  

بًنكتق لبنافق دطق دتق  عز الدين إمساعيلق ادلصادر األدبية كاللغوية ب الرتاث العريبق دار النهضة العربيةق 2  
.13ص     

.16صادلرجحمل نفسهق   3 

 



صػػػدكر  ب كالل ػػػاؼ  كمػػػنسػػػلػػػه زيػػػدق كاسػػػتعاف باحلف ػػػة ادلشػػػهورين إىل أف مت مجعػػػه "مػػػن الرقػػػاع كالع
 1احلفاظ ...كقد كتب زيد القر ف على قطحمل األدمي."

كأكدع عند اخلليفة الذم احػتف  بػهق كمػن بعػد  انتقلػت إىل عمػر بػن اخلطػاب اخلليفػة الثػاينق مث 
 2إىل حفصة ابنتهق كزكجة رسوؿ هللا  صلى هللا عليه كسلم.

ابػػػه معحفاظػػػهق كهنػػا يتضػػػو أف هػػػدؼ هػػػذا ا مػػػحمل هػػػو احلفػػاظ  علػػػى القػػػر ف مػػػن الضػػػياعق كذه
 الذين فدكا دينهم اجمليد بأركاحهم الزكية كي يتحقق له الذيوع كاالنتشار ب سلتلف األقطار.

هذا كقد شهد القػر ف الكػرمي مجعػا ثانيػا ب خالفػة عثمػاف بػن عفػاف رضػي هللا عنػهق كالػدافحمل هنػا 
كة الكتػاب العزيػزق فكػل هو إف القراء ب سلتلف األمصار اإلسالمية مل  يتفقػوا علػى كجػه كاحػد ب تػال

بالد كانت تقرأ علػى يػدم الصػحايب الكبػًن ادلقػيم بيػنهمق شلػا جعػل عثمػاف بػن عفػاف يأخػذ ادلصػحف 
من حفصةق كأككل هو اآلخر مجحمل القر ف مرة أخرل إىل زيدبن ثابت كنفر من الصحابة اللذين  مجعػوا 

فػػة إىل األمصػػػار اإلسػػػالميةق القػػر ف ب مصػػػحف كاحػػدق كقػػػاموا بنسػػػ ه إىل عػػدة نسػػػخقبعث هبػػػا اخللي
 3كقاـ حبرؽ ادلصاحف األخرل.

فغاية هذا ا محمل كتلف عن ا محمل األكؿق حيث أ ا كانػت هادفػة إىل توحيػد النػاس علػى قػراءة 
 كاحدةق كمجعهم على فهم صورة كاحدة.

كتلت عملية تدكين القر فق تدكين احلديث النبوم الشريفق رغم تأخرها عن سابقتها  نتيجة 
ه عليه أفضل السالـ كأزكى التسليم خالؿ حياته عن كتابة أيشيء عنه سوىالقر ف قيركم أبو سعيد  ي

                                                           

.99-18عبد اللطيف الصوبق مصادر اللغة ب ادلكتبة العربيةق دار اذلدلق عٌن مليلةق ا زاذرق دطق دتق ص  1  

 ين ر:*عيسى برهومةقذاكرة ادلعىن دراسة ب ادلعاجم العربيةقادلفسسة العربية للدراسات كالنشرقبًنكت لبنافق 2
.14ص ق102005ط  

القاهرةق دطق  *زلمود امحد حسن ادلراغيق دراسات ب ادلكتبة العربية كتدكين الرتاثقدار ادلعرفة ا امعيةقاالزاريطةق
.29 -28ص ق2003  

.السابق ين ر:ادلرجحمل 3 



 ال تىٍكتيبيوا عىينًٌ كىمىٍن كىتىبى عىينًٌ غىيػٍرى اٍلقيٍر ًف فػىٍليىٍمحيهي كىحىدًٌثيوا عىينًٌ اؿ: نه صلى هللا عليه كسلم قأاخلدرم 
1  .... كىال حىرىجى   

فهػػذا قػػوؿ صػػريو بعػػدـ تػػدكين احلػػديث خػػالؿ حياتػػهق كهػػذا خشػػية اختال ػػه بكػػالـ هللا ادلنػػزؿ 
نػه أكا علػى كتابػة شػيء منػه  مػحمل أف بعػب الركايػات تفكػد ا الصػحابة ألمػر ق فلػم يتجػر  امتثػلعليهق كقد 

ق كأبػو  م قاموا بذل " فعبد هللا بػن عمػرك بػن العػاصق كعبػد هللا بػن عبػاسأمسو لنفر معٌن بكتابتهق ك 
نس بػن مالػ  هػفالء مجيعػا دكنػوا األحاديػث منػذ كقتمبكػرق كقػد أهريرةق كسعد بن عبادة األنصارمق ك 

 2خذ عبد هللا بن عمرك الرخصة ب هذا التدكين من الرسوؿ نفسه".أ

ف تػػدكين احلػػديث الشػػريف بشػػكل كاضػػو كجلػػي قػػد إكمهمػػا يكػػن مػػن صػػحة هػػذا أك عدمػػهق فػػ
كؼ لكتابتػهق هػٌب الصػحابة  معػه كالتثبػت منػهق ذلػ  أف كثػًن مػن تأخر لفػرتة مػاق كحػٌن دعػت ال ػر 

الػػركاة  نسػػبوا للرسػػوؿ أحاديػػث مل تثبػػت عنػػهق كمػػا تتضػػمن هػػذ  ال ػػركؼ تلػػ  الػػدكافحمل الػػيت أدت إىل  
 كتابة القر ف الكرمي.

سػػند ادلهمػػة إىل قاضػػي ادلدينػػة أكقػػد جػػرل هػػذا التػػدكين ب خالفػػة عمػػر بػػن عبػػد العزيػػزق الػػذم 
"  وكقتها "أبككاليها   3هػ .120بكر بن زلمد بن عمرك بن حـز

كصفوة القوؿ أف عملية التدكين بسطت ذراعيها أكؿ األمر على مصػدرم التشريعاإلسػالميق إذ 
 حبف هما  ف  اللغة هي األخرل.

كدلا كانت هنػاؾ دكافػحمل كزلفػزات أٌدت لتػدكين القػر ف كاحلػديثق فػاف هنػاؾ أسػباب أخػرل أٌدت 
ة بصفة عامػةق حيػث كػاف لشػيوع اللحػن ػ الػذم ظهػر نتيجػة اتسػاع الرقعػة اإلسػالمية ك إىل تدكين اللغ

اختالط العرب بغًنهم شلا أدل لفساد األلسن ػ دكرا ب  وض بعب الغيورين إىل مجحمل اللغة ك حف ها  
كي تبقى سليمة من كل الشواذب ك النقػاذر الػيت ؽلكػن أف تعرتيهػا لػذا انػربل العلمػاء غلمعػوف ألفػاظ 

                                                           

ق 2احلاف  ايب عبد هللا زلمد بن امساعيل الب ارمق صحيو الب ارمق مكتبة الرشدق ادلملكة العربيةق الرياضق   ط    1 
.            38 ص محد حسن ادلراغيق دراسات ب ادلكتبة العربية كتدين الرتاثقأزلمود نقال عن   

.20ق صعز الدين إمساعيلق ادلصادر األدبية ك اللغوية ب الرتاث العريب 2 
.40ص محد حسن ادلراغيق دراسات ب ادلكتبة العربية ك تدكين الرتاثقأ ين ر:زلمود 3 



اللغة ك أشعارها من موا نها الفصحىق أك اليت رأكا أ ػا منبػحمل الفصػاحةق إذ توغلػوا فيالباديػة قيسػمعوف 
 ك غلمعوف ك يدكنوفق ك يتحركف الدقة ب كل هذاقفوصلت لنا مصنفات ض مة ب شف ادلعارؼ.

كلعػػػل هػػػذ  ادلبػػػادرة ب مجػػػحمل اللغػػػة مػػػن أفػػػوا  العػػػرب اخللرقكانػػػت بصػػػير أمػػػل ب تػػػأليف  مػػػا 
غلب الرساذل ادلفلفػة ب ذلػ  ا مػحملق فجػذكرها ضػربت مػحمل أيعرؼ بادلعاجمق هاته األخًنة اليت حوت 

اإلسػػػالـق كظلػػػت كتطػػػورت عػػػرب مراحػػػل متعػػػددة لػػػت لر ب األخػػػًن بشػػػكل  مصػػػادر يعتمػػػد عليهػػػا ب  
 الغامب كإزالة الضبابية كاإلهباـ.كشف 

يقػػوؿ "سػػعيد حسػػن حبػػًنل" :أةػػرت  حركػػة مجػػحمل اللغػػة رلموعػػة مػػن الكتػػب أك الرسػػاذل اللغويػػة  
الػػػيت اعتمػػػدت عليهػػػا ادلعػػػاجم العربيػػػة اعتمػػػادا كبػػػًناق إذ اسػػػتوعبت كػػػل مػػػا كرد فيهػػػا مػػػن ثػػػركة لغويػػػة 

 1ن رية اللغة عند العرب... نادرةقبل يعتمد عليها كذل  ب التعرؼ على ادلبادئ كأصوؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.12سعيد حسن البحًنم, ادلدخل إىل مصادر اللغة العربية, ص   1 
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أمجعػػػػت ادلعػػػػاجم العربيػػػػة أف مػػػػادة  ع ج ـ  ب أصػػػػل إ القهػػػػا تفيػػػػد اإلهبػػػػاـ كالغمػػػػوض كعػػػػدـ 
 البياف.

جاء ب كتاب العٌن " العجم ضد العربق كرجل أعجمي لػيس بعػريب مػن قػـو عجػمق كاألعجػم 
الػػػذم ال يفصػػػو.... كالعجمػػػاء كػػػل دابػػػة أك هبيمػػػة... كاألعجػػػم كػػػل كػػػالـ لػػػيس بعػػػريبق كاسػػػتعجمت 

 1واب الساذل سكتت."الدار عن ج
كشاركه "ابن من ور " ب نفس الداللة إذ رأل أف " قرأ فالظلا استعجم عليهق ما يقػرأ  إذا التػبس 

 2عليهق فلم يتهيأ له أف ؽلضي فيهق كصالة النهار عجماء إلخفاء القراءة فيها."
ذلػػػ   فداللػػػة  ع ج ـ  مقتصػػػرة علػػػى الغمػػػوضق كإخفػػػاء الداللػػػة كعػػػدـ البيػػػافق كالػػػدليل علػػػى

 مقتبس من الشعر العريب ديواف العرب كمنبعهم الصابق يقوؿ رابا*:
 الشعر صعب ك ويل سلمه    إذا ارتقى فيه الذم ال يعلمه
 3زلت به إىل احلضيب  قدمه     يريد أف يعربه فيعجمه.

لػػلكؿق إذا دخلػػت عليػػه اذلمػػزة ليصػػًن " أعجػػم "  ًجديػػدامغايرا ًكالفعػػل " عجػػم " يأخػػذ معنػػا
وؿ داللته إىل السلب كاإلزالة كالنفيق أم حبعىن أزاؿ العجمة أك الغموض أك اإلهباـ  ففػي اللغػة " فتتح

كفيها أقذيت عٌن الصيب: أزلت ما هبا من قذلق كمثلها قسح كأقسح  أشكيت فالنانق أزلت شكايتهق
ػػػنَّمى ﴿حيػػػث تفيػػػد األكىل  ظلػػػم  كالثانيػػػة  عػػػدؿ   كذلػػػذا ذـ هللا القاسػػػطٌن: ػػػانيوا  ًىهى كىأىمَّا اٍلقىاًسػػػطيوفى فىكى

بُّ ٱٍلميٍقًسًطٌنى ﴿كمدح ادلقسطٌن:   15 ا ن ﴾حىطىبنا   4]قر ف[  42 ادلاذدة ﴾ًإفَّ ٱَّللَّى ػلًي
 –فبمجرد تغيًن بسيح يطػرأ علػى البنيػة الرتكيبيػة للف ػةق أدل حبقتضػا  إىل تغيػًن ب البنيػة ادلعنويػة

لب ك النفيق ك على ذلػ  أ لػق علػى نقػح احلػركؼ االعجػاـق ألنػه يزيػل فاذلمزة جاءت للس -الداللة
ما يكتنفه من غموض ك ليٍبسي فحرؼ "ر" ػلمل أف يقرأ "ز" أك "ر" كحػرؼ السػٌن ػلتمػل أف يقػرأ  " 

 سٌن " أك "شٌن".
                                                           

اخلليل ابن أمحد الفراهيدمق العٌنق تو مهدم ادل زكميق إبراهيم السامراذيق سلسلة ادلعاجم ك الفهارس,دط, دت,  1
. ع ج ـ   مادة   

ابن من ور  مجاؿ الدين زلمد بن مكـر ق لساف العربق تو عامر أمحد حيدرق مر: عبد ادلنغم خليل إبراهيمق دار  2
ق مادة  ع ج ـ 1الكتب العلميةق بًنكتق لبنافق ط  

هػ. 145* هو عبد هللا بن احلجاجق من الفصحاء ادلشهورينق كانوا ػلتجوف بشعر ق توب   
.8ق ص2003ق 1عجمية العربية بٌن الن رية ك التطبيقق مكتبة لبناف ناشركفق بًنكتق لبنافق ط علي القامسيق ادل  3 

ق 2003ق 8أمحد سلتار عمرق البحث اللغوم عند العربق دراسة لقضية التأثًن ك التأثرق عامل الكتبق القاهرةق ط  4
. 164ص   



ك قد تضمن معجم العٌن لل ليل بن أمحد الفراهيدم هذا ادلعػىن إذ يقػوؿ: " ك تعجػيم الكتػاب 
 1ي تستبٌن عجمته ك يصو"تنقيطه ك

كب نفس اجملػرل يصػب " ابػن جػين" رأيػه ".... مث إ ػم دلػا قػالوا أعجمػت الكتػاب إذا تبينتػهق ك 
 2ثباته."إ أكضحتهق فهو إذان لسلب معىن االستبهاـ ال

ك مػػن خػػالؿ مػػا سػػبق جػػاء إ ػػالؽ لفػػ  ادلعجػػم حبعػػىن الكتػػاب الػػذم غلمػػحمل كلمػػات لغػػة مػػا ك 
 ك يرتبها بطريقة ما.يشرحها ك يوضو معناها 

ك من هنا تتضو أف تسمية هذ  الكتب " حبعجم " إما إلزالتها أم إهباـ أك غموض فيهػا ك إمػا 
 3أل ا مرتبة على حركؼ ادلعجم.

 اصطالًحا: -ب

 ح ي ادلعجم بتعريفات عديدة نذكر منها:
ا علػى أف *أنه كتاب يضم أكػرب عػدد شلكػن مػن مفػردات اللغػة مقركنػة بشػرحهاق كتفسػًن معانيهػ

تكوف ادلواد مرتبة ترتيبنا خاصناق إما على حركؼ اذلجاءق ك إما على ادلوضوعات.
4 

 5هذا كقد ٌعرفه ادلعجم الوسيح بأنه" ديواف دلفردات اللغة مرتب على حركؼ ادلعجم".
 
 

أما " زلمد سامل ا رح" فقد كٌضو مفهومػه علػى أنػه قاذمػة امػحمل كلمػات ب لغػة مػا مرتبػة علػى 
 6عالقتها حبدلوله. معٌنق هدفها ربح كل كلمة حبعناها ك إيضاحظلح 

                                                           

اخلليل ابن أمحد الفراهيدمق العٌنق مادة  ع ج ـ .   1 
د      ا ين  أبو الفتو عثماف بن جين ق اخلصاذرق  ػ: زلمد علي النجارق دار الكتب ادلصريةق القاهرةق دطقابن  2

.76-75ق ص 3تق ج  
.20-19ق ص 1998ق 1ينطر:  أمحد سلتار عمرق صناعة ادلعجم احلديثق عامل الكتبق القاهرةق ط   3 

ق ص 2006زلمد علي عبد الكرمي الرديينق ادلعجمات العربية دراسة منهجيةق دار اذلدلق عٌن مليلةق ا زاذرق د طق  4
12.  

.586ق ص 2004ق 4رلمحمل اللغة العربية بالقاهرةق ادلعجم الوسيحق مكتبة الشركؽ الدكليةق القاهرةق  ط  5 
ق 1971ق القاهرةق 28يلق رللة رلمحمل اللغة العربيةق العدد زلمد سامل ا رحق النشاط العريب ادلعجميق أصيل أـ دخ 6

.168ص   



أما "عبد القادر عبد ا ليل" فقد صبغه صبغة سلتلفة عػن كونػه قاذمػة أك ديػواف أك كتػاب حيػث 
كصػػػػػفه علػػػػػى أنػػػػػه مرجػػػػػحمل يشػػػػػتمل علػػػػػى ثالثػػػػػة ضػػػػػركب حػػػػػٌددها ب "كحػػػػػدات اللغػػػػػة مفػػػػػردة أكمركبػػػػػةق 

 التبوييبق الشرح الداليل".الن ام
شػػػرحنا لكػػػل كاحػػػدة منهػػػا لػػػي لر ب األخػػػًن بػػػأف الوحػػػدة اللغويػػػة هػػػي زلػػػور ادلعجػػػم ك  ك قػػػدـ

 1أساسه.
من خالؿ ما سبق ك بن رة فاحصة إىل ما تقدـ نصل إىل أف ادلراد بادلعجم هو كل كتػاب يضػم 

 عدد معٌن من ادلفرداتق مصحوبة بالشرح ك كيفية النطقق ك الكتابةمرتبة على نسق معٌن.

أكثر محمل كل ما قيل لوجدنا أف كل التعاريف قد أشارت إىل شيحلٌن أساسيٌنق علا ما ك إذا ركزنا 
اصطلو عليهما "أمحد سلتار عمر" بشر ي ادلعجم اللذين غلب توافرعلا ب أم كتػاب يطلػق عليػه لفػ  

 ادلعجم ك قد اٌثال ب:
 كهو أمر ضركرم تتفاكت ادلعاجم ب  قيقه رغم ااكالت ادلتكررة.*الشمول:
 2ك هو أمر ضركرم فالبد من تواجد ق ك إال فقد ادلعجم قيمته.* الرتتيب:

ك هبػػذا ؽلكننػػػا عػػػٌد أم كتػػػاب ػلمػػػل بػػػٌن دفتيػػػه ألفػػاظ لغػػػة مػػػاق مرتبنػػػا بطريقػػػة مػػػن  ػػػرؽ الرتتيػػػب 
 معجمنا.

ك كلمػة معجػم امػحمل مجػحمل مفنػػث سػامل "معجمػات" ك هػو متفػػق عليػه ب االسػت داـ بػٌن مجيػػحمل 
 اللغويٌن.

م حمل مجحمل تكسًن على ضلو "معاجم" ك قد اختلفوا ب صحة هذا ا محملق فمنهم من منعه ك قد اي
بػػدليل أنػػه كلمػػا بػػدئ حبػػيم زاذػػدة مػػن أمسػػاء الفػػاعلٌن ك ادلفعػػولٌنق ال غلمػػحمل مجػػحمل تكسػػًن ك مػػنهم مػػن 
 3أجاز ق ك استدلوا على ذل  بوجود ألفاظ كثًنة من هذا القبيل مثل مرسلق مراسلق مسندق مساند.

د جػػرل علػى ألسػػنة البػاحثٌن ب العصػػر احلػديث إ ػالؽ لفػػ  القػاموس علػػى كػل معجػػم هػذا كقػ
سواء كاف باللغة العربية أـ بغًنها من جانب التوسحمل الداليل محمل أنالقاموس ب اللغة مأخوذة من قمػس 

 قموسنا جاء ب "لساف العرب" " قمس ب ادلاء يقمس قموسنا أنغح مث ارتفحمل ......

                                                           

.38-37عبد القادر عبد ا ليلق ادلدارس ادلعجمية دراسة ب البنية الرتكيبيةقص  1 
.165ين ر: * أمحد سلتار عمرق البحث اللغوم عند العرب محمل دراسة لقضية التأثًن ك التأثرق ص   2 
.164ق ص السابقين ر: الرجحمل   3 



س: قعر البحرق ك قيل كسطه ك مع مه..... ك ب احلديث قاؿ قوال بلغ بػه ك القاموس ك القوم
 1قاموس البحرق أم قعر  األقصى...."

فاللف ػػة  مػػل داللػػة البحػػر العميػػق أك كسػػطه أك مع مػػه.ك مػػٌرد ادلعػػىن الػػذم ألصػػق بالكلمػػة أف 
ػػا أ لػػق عليػػه "  ػػا مػػن علمػػاء القػػرف الثػػامن كهػػو الفػػًنكز أبػػادم ألٌػػف معجمن

ن
القػػاموس اػػيح" ك هػػذا عادل

 كصفنا لكتابه بأنه حبر ع يم من ادلعرفة.

كدلا ناؿ هذا ادلعجم ما انا  له صاحبه من شػهرة ك ذيػوعق حػف صػار مرجعنػا لكػل باحػثق كثػر 
ترديػػد امسػػه لػػدل الدارسػػٌن حػػف ظٌنبعضػػهم أنػػه مػػرادؼ لكلمػػة معجػػم ك شػػاع بيػػنهم ك اسػػتعملو  علػػى 

كل معجمق محمل أنه ظل ردحنا مػن الػزمن زلػل خػالؼ بػٌن مهػاجم لػه   ذل  ادلعىنق ك أصبو يطلق على
 2ك مدافحمل عنهق حف أقر  رلمحمل اللغة العربية ب معجمه الوسيح.

 

 

 

 

 

 

 تاريخ نشأة ادلعاجم: :ثاينادلبحث ال

                                                           

ـ س . ابن من ورق لساف العربق مادة  ؽ  1 
.174-173*ين ر: أمحد سلتارعمرق البحث اللغوم عند العرب محمل دراسة لقضية التأثًن ك التأثرق ص   2 
ق 2003ق 1* حسن جعفر نور الدينق ادلعاجم ك ادلوسوعات بٌن ادلاضي ك احلاضرق رشاد بًنسق بًنكتق لبنافق ط    
.37-36ص   



عيرفػػت صػػناعة ادلعػػاجم منػػذ عهػػد سػػحيق علػػى يػػد أمػػم سلتلفػػةقكاف ذلػػا فضػػل السػػبق ب رلػػػاؿ 
غلدر بنا أف نتعػرض لبعضػها بشػيء مػن اإلغلػاز كتنحصػر هػذ  األمػم فيػاذلنودق ادلعجم عن العربق لذا 

 اليونانيوفق الصينيوفق اآلشوريوف.

I- :عند الغرب 

 اذلنود: -9

ارتبطت نشأة ادلعاجم عند اذلنود بكتاهبم ادلقدس "الفيدا"  حيث كانت تشرح ألفاظ نصوصهم 
ادلوجػػودة ب نصوصػهم ادلقدسػػةق مث تطػػور هػػذا الدينيػةقف هرت "ب شػػكل قػػواذم تضػم األلفػػاظ الصػػعبة 

 1الن اـ فأحلق بكل لف  ب القاذمة شرح دلعنا ".
كمػػن أقػػدـ معػػامجهم معجػػم " االماراسػػكا" الػػذم يعػػود إىل القػػرف اخلػػامس للمػػيالد. ك إىل جانبػػه 

 نذكر بعب ادلصنفات العاذدة إليهم منها:
ي شػػػبيهة حبفلفػػػات غريػػػب القػػػر ف عنػػػد رلموعػػػة قػػػواذم غريب"الفيػػػدا" تعػػػرؼ بالنيغنػػػانتوق كهػػػ -
 العرب.
 كتاب يضم رلموعة من الشركح تعرؼ بػ" النًنككتا" لصاحبه "ياسكا"  -
 2معاجم األمساء تيعرؼ لديهم بػ" الكيوٍرس". -

 اليونانيون: -2

سػػػاهم اليونػػػانيوف ب كضػػػحمل العديػػػد مػػػن ادلعػػػاجم الػػػيت كػػػدمهمق ك قػػػد اتسػػػمت حبعا ػػػة مفػػػردات  
 ش ر معٌنق أك موضوع معٌن.كتاب معٌنق أك 

لػذا ش ٌصػت معػػامجهم ب أغلػب األحيػػاف مفػردات بعػػب اخلطبػاء أك ادلفػػردات الػواردة ب كتػػب 
أفال ػػػػوف الفلسػػػػفيةق أك كتػػػػب أبقػػػػراط الطبيػػػػةق ك مػػػػن أقػػػػدـ معػػػػامجهم معجػػػػم "يوليػػػػوس بػػػػولكس" ك 

 3"هالديوس" السكندرم.
                                                           

.60البحث اللغوم عند العرب محمل دراسة لقضية التأثًن ك التأثر, ص  أمحد سلتار عمر,  1 
ق 1ين ر: نادية رمضاف النجارق فصوؿ ب الدرس اللغوم بٌن القدماء ك ادثٌنق دار الوفاءق اإلسكندريةق ط 2

.42ق ص 2006  
.137قص 2001مصرق د طق ين ر: رجب عبد ا واد إبراهيمق دراسات ب الداللة ك ادلعجمق دار غريبق القاهرةق 3  



"أمونيػوس" معجػم مػا اتفػق لف ػه كما كضحمل "هزيشيوس" معجم اللهجات ك اػالتق ك كضػحمل 
 1ك اختلف معنا .

 الصينيون: -3

عػػرؼ الصػػينيوف ادلعػػاجم قبػػل العػػربق ك ألفػػوا العديػػد منهػػاق فجػػاء منهػػا مػػا هػػو مرتػػب حسػػب 
 ادلعىنق ك بعضها مرتب حسب الصورةق أم الرمز الكتايب للكلمة.

كأكؿ معجم  كصلتنا أنباا  هو ك حبركر الزمن عرفوا الرتتيب الصويت فألفوا على ظلطه العديد منها.
 2معجم "كويب كانج" ك قد مسٌا "يوبياف" كما صلد معجم  خر امسه "شوفاف" دلفلفه "هوشن".

 اآلشوريون: -4
اهػػتم اآلشػػوريوف باللغػػة ك مفرداهتػػا ك قواعػػدهاق ك قػػد كانػػت معػػامجهم األكىل لشػػرح الرمػػوز الػػيت  

عػاجم حػٌن "تركػوا ن ػاـ الكتابػة الرمزيةالقدؽلػةق كانت لغة العلم عنػدهمق كزادت حػاجتهم دلثػل هػذ  ادل
كاسػػتبدلوا بػػه ن ػػاـ اإلشػػارات ادلقطعيػػةق ك أعػػا م علػػى ذلػػ  أف لغػػتهم السػػومرية القدؽلػػةق مل تكػػن قػػد 

 3اظلحت ألف الكهنة كانوا يستعملو ا ب شعاذرهم الدينية".

كشػػاع عنػػدهم ترتيػػب فمعرفػػة اآلشػػوريوف للمعػػاجم كانػػت قبػػل العػػرب حبػػا يزيػػد عػػن ألػػف سػػنةق 
 4ادلفردات اللغوية حسب موضوعاهتا اليت ترتبح هبا.

ك صفوة القوؿ أف ادلعاجم عيرفت عند الغرب قبل العرب ك كانت الصػبغة العامػة الػيت دعػت إىل 
ظهورها هي صبغة دينية زلضةق إذكل أمة من األمم السالفة الذكر كضعت معامجها بغية احلفػاظ علػى 

ادلقدسق ك هػي علػى العمػـو نفػس ال ػركؼ الػيت دعػت إىل ظهورهػا عنػد العػرب   لغتها ك خدمة لدينها
 كما سنأيت على ذكرها.

II-  :عند العرب 

                                                           

.19زلمد علي عبد الكرمي الرديينق ادلعجميات العربية دراسة منهجيةق ص   1 
.22ق ص1991ق 1ين ر:يسرل عبد الغين عبد هللاق معجم ادلعاجم العربيةق دار ا ليلق بًنكتق لبنافق ط  2 

.137رجب عبد ا واد إبراهيمق دراسات ب الداللة ك ادلعجمق ص   3 
. 22ين ر: يسرل عبد الغين عبد هللا معجم ادلعاجم العربيةق ص   4 



ارتبطػػػت الدراسػػػات اللغويػػػة عنػػػد العػػػرب بػػػالقر ف الكرميقمنبػػػحمل السػػػمو ك التجديػػػدق حيػػػث بسػػػح 
 التغيًن على احلياة بأسرها.

مشلهػا مػػن التغيػػًن مػػا مشػل غًنهػػا إذ بػػدت فيهػػا  ك دلػا كػػاف نزكلػػه باللغػػة العربيػةق فػػإف هػػذ  األخػػًنة
ألفاظ استعصى فهمها لدل أبناء هذ  اللغةق شلا جعل احلاجة ماسة إىل تأليف معاجم تشػرح األلفػاظ 

 ك تبٌن مدلوالهتا.

ك كاف الرسوؿ صلى هللا عليه كسلم أكؿ معجم قصد  النػاسق فببػزكغ مشػس النبػوة التفػت النػاس 
ق يسػػمعوف عنػػهق كيتلقػػوف أحكػػاـ ديػػنهم ا ديػػد كيستفسػػركف عمػػا غمػػب حولػػه صػػلى هللا عليػػه كسػػلم

 عليهمق ك خاصة أف ألفاظ منها تغًنت مدلوالهتاق فكانوا حباجة إلدراؾ معانيها ا ديدة.

ك قد أكردت الركايات عنه صلى هللا عليه كسلم تفسًن  لنحو ماذيت لفػ  قػر ين ك الػيت منهػا: أنػه 
مػن بػٌرت ؽلينػهق كصػدؽ لسػانهق كاسػتقاـ   فقاؿ صلى هللا عليه كسلم: سحلل عن " الراس وف ب العلم"

 . قلبهق ك عٌف بطنه كفرجهفذل  من الراس وف ب العلم

ػػػػػػحلل عػػػػػػن السػػػػػػبيل ب قولػػػػػػه تعػػػػػػاىل: ػػػػػػًبيالن ﴿كسي ]قػػػػػػر ف[   97  ؿ عمػػػػػػراف ﴾مىًن اٍسػػػػػػتىطىاعى إًلىٍيػػػػػػًه سى
 االنفػاؿ ﴾كىأىًعدُّكا ذلىيٍم مىا اٍستىطىٍعتيٍم ًمػٍن قػيوَّةو ﴿كسيحلل عن القوة ب قوله تعاىل:  <<الزاد كالراحلة>>فقاؿ:
 1.<<أال كإف القوة الرمي>>]قر ف[  فقاؿ:  60

ك بعد كفاته صلى هللا عليه كسلم انربل الصحابة الكراـ إىل التفسًنات اللغويػةق ك كػاف أشػهرهم 
 العريب ما يثلج به النفوس. هػ حرب األمة كترمجاف القر ف إذ كجد ب الشعر 68"عبد هللا بن عباس"  

ك مػػػن مواقفػػػه ا ليلػػػة ب التصػػػدم لشػػػرح الغريػػػب مػػػا جػػػاء ب "معجػػػم ادلعػػػاجم" إذ بينمػػػا "ابػػػن  
عباس" رضي هللا عنه جالسنا بفناء الكعبةق ك الناس من حولػه يسػألونه عمػا غمػب عػنهمق حػف تقػدـ 

يػه فقػاال: "إنٌػا نريػد أف نسػأل  عػن منه "نافحمل بن األزرؽ" ك " صلدة بن عوؽلر" بغية إعجازهعمػا هػو عل
أشػػياء مػػن كتػػاب هللا فتفسػػرها لنػػاق ك تأتيناحبصػػداقه مػػن كػػالـ العػػربق فػػإف هللا تعػػاىل إظلػػا أنػػزؿ القػػر ف 

عىػًن  ﴿بلساف عريب مبٌنق فقاؿ ابن عباس: سالين عما بدا لكماق فقاؿ نافحمل: أخربين عػن قولػه تعػاىل:
 2.﴾اٍليىًمًٌن كىعىًن الشًٌمىاًؿ ًعزًينى 

                                                           

مكتبة كمطبعة نانسي دمياط دطق  -اذلوية -التطور–ين ر: عزة حسٌن عزابق ادلعاجم العربية رحلة ب ا ذكر  1
.35ق ص 2005  

.37سورة ادلعارجق اآلية   2 



 قاؿ ابن عباس: العوزيكف: احللق الرٌقاؽق فقاؿ نافحمل: ك هل تعرؼ العرب ذل ؟
 قاؿ نعمق أما مسعت عبيد بناألبرص ك هو يقوؿ:

 فجاءكا يهرعوف إليه حف         يكونوا حوؿ منرب  عزين     
﴿ًشٍرعىةن كىًمنػٍهىاجنا﴾قاؿ أخربين عن قوله:

1 
 قاؿ: الشرعة الدينق كادلنهاج الطريق.

 ذل ؟.ؿ: ك هل تعرؼ العرب اق
 قاؿ: نعم أما مسعت أبا سفياف بن احلارث بن عبد ادلطلب يقوؿ:

لقد نطق ادلأموف بالصدؽ ك اذلدل     ك  بٌٌن لإلسالـ ديننا ك منهجنا.       
2 

 كهكذا ظل "نافحمل" كصاحبه يسأالف ك "ابن عباس" غليب ك يستشهد بكالـ العرب.
ادلفرخػوف نػواة ادلعجػم العػريبق ك قػد مجعػت فيمػا بعػد ك أ لػق عليهػا  فهذ  ااكرات الثرية عػٌدها

 "سفاالت نافحمل بن األزرؽ".
فادلعجميػػة العربيػػة بػػدأت مػػن تفسػػًن غريػػب القػػر ف ك إف كانػػت شػػرارهتا األكىل شػػفوية فإ ػػا فيمػػا 

 بعد صنفت ب كتب خاصة هبذا الغريب.
مػػػن النػػػاس إظلػػػا هػػػو البعيػػػد عػػػن الػػػو نق  ك ادلػػػراد بالغريػػػب هػػػو البعيػػػد عػػػن الفهػػػمق إذ إف الغريػػػب

 ادلنقطحمل عن األهل.

ك من ادلصٌنفات األكىل اليت حوت تفسًن الغريب نعثػر علػى كتػاب غريػب القػر ف ادلنسػوب البػن 
هػ قالذم تتبحمل فيه ألفاظ سور القر ف بالشرح سػورة سػورةق معتمػدان علػى معرفتػه باللهجػات 68عباس  

هػػ  كتابػا 141ق مث ألف بعد  " أبو سعيد أباف بن تغلػب البكػرم"  ك اللغاتق ك قد بدأ بسورة البقرة
 3ب غريب القر ف.

                                                           

.48سورة  ادلاذدةق اآلية   1 
. 30-29يسرل عبد الغين عبد هللاق معجم ادلعاجم العربيةق ص   2 

.14ق ص 1992ق 1ين ر:* أمحد عبد هللا الباتليق ادلعاجم اللغوية ك  رؽ ترتيبهاق دار الرايةق الرياضق ط  3 
.104ق ص 2002* زلمود عكاشةق الداللة اللف يةق مكتبة األصللو ادلصريةق القاهرةق د طق               



هػػػػذا كزامنػػػػت عمليػػػػة تفسػػػػًن غريػػػػب القػػػػر فق عمليػػػػة تفسػػػػًن غريػػػػب احلػػػػديث رغػػػػم تأخرهػػػػا عػػػػن 
سابقتهاق بسبب تأخًن تدكينه عن القر فق ك يعزل أكؿ كتاب ب غريػب احلػديث إىل أيب عبيػدة معمػر 

 1هػ  ب نفس اجملاؿ مث تواىل التصنيف فيه.203ق مث أٌلف بعد  النضر بن مشيل  هػ 211بن ادلثىن  

ك بعد التأليف ب الغػريبٌنق سػل  اللغويػوف مسػلكنا  خػر اثػل ب مجػحمل األلفػاظ الغريبػة ك الشػاذة 
ك احلوشيةق ك بعدها ركزكا عنايتهم باأللفاظ اليت تػدكر حػوؿ موضػوع كاحػد ك مػن ةػة ظهػرت ادلعػاجم 

 2مت كجه ذلا على يد اخلليل بن أمحد الفراهيدم.على أ

ك صػػفوة القػػوؿ أف ادلعجميػػة العربيػػة بػػدأت مػػحمل نػػزكؿ الػػوحيق كأبػػرز م هػػر ذلػػا اٌسػػد ب تفسػػًن 
غريب القر ف ك احلديث النبوم الشريفو هو ما عيرؼ بتفسػًن الغػريبٌنق هػذا ك إف كػاف "ابػن عبػاس" ك 

لٌػػف "ايب سػػعيد أبػػاف بػػن تغلػػب" قػػد كضػػعا نػػواة ادلعجػػم العػػريب فػػإف "اخلليػػل بػػن أمحػػد" هػػو أكؿ مػػن أ
 معجمنا جديرنا هبذا االسم. 

 

 

 

 

 

 أول استخدام للفظ ادلعجم: *

شػػػاع بػػػٌن النػػػاس اسػػػتعماؿ كلمػػػة معجػػػم للداللػػػة علػػػى كػػػل كتػػػاب ػلتػػػوم رلموعػػػة ألفػػػاظ مرتبػػػة 
بطريقػػػة معينػػػةق لكػػػن مل ييعلػػػم مػػػف أ لقػػػت هػػػذ  الكلمػػػة علػػػى هػػػذا النػػػوع مػػػن الكتػػػب ك ال أكؿ مػػػن 

البػػاحثوف علػى أف رجػاؿ احلػػديث هػم  أكؿ مػن اسػػت دـ هػذ  الكلمػػةق أ لقهػاق ك مػحمل هػػذا فقػد أمجػحمل 
بل أ م ضيقوا الداذرة أكثر بقوذلم أف اإلماـ الب ارم هو أكؿ من اسػتعملهاق قػاؿ "عػدناف اخلطيػب": 

                                                           

. 44: عبد اللطيف الصوبق مصادر اللغة ب ادلكتبة العربيةق ص  ين ر  1 
.15-14ين ر:أمحد بن عبد هللا الباتليق ادلعاجم اللغوية ك  رؽ ترتيبهاق ص   2 



" ك كػػاف اإلمػػاـ الب ػػارم.....من ركاد التػػأليف ادلعجمػػي ك قػػد ألػػف كتبنػػا كثػػًنةق منهػػا كتػػاب التػػاريخ 
كقاؿ أبػو عبػد هللا زلمػد بػن إمساعيػل: هذهاألسػامي كضػعت علػى أق  >>ب مقدمته: الكبًن الذم قاؿ

 1".<<بقتق ث كإظلا بدئ حبحمد..... حلاؿ النيب صلى هللا عليه كسلم

ٌػػ ي مػػن كمػػا ينسػػب للب ػػارم أيضنػػا أنػػه جػػاء ب "ا ػػامحمل الصػػحيو" عنػػواف" بػػاب تسػػمية مػػن مسي
 لى حركؼ ادلعجم".أهل بدر ب ا امحمل الذم كضعه أبو عبد هللا ع

 .-ادلعجم-فكل هذا يرمي إىل أف الب ارم أكؿ من استعمل هذ  اللف ة 

ك كاف أكؿ إ الؽ ذلذ  اللف ة على كتاب معٌنق هو كتاب اإلماـ أيب يعلى أمحد بن 
هػ   315هػ  كمسا  "معجم الصحابة"ق مث جاء بعد  كتابا"أبو القاسم عبد هللا بن محد   307علي 

.ك علا ب أمسا  2ء الصحابة مسٌاعلا "ادلعجم الكبًن كادلعجم الصغًن"

كبعد هذا تواىل التأليف ككثرة الكتب اليت  مػل ب عناكينهػا كلمػة ادلعجػم كمػن أمثلتهػا مػا ذكػر  
 :   3"زلمد علي عبد الكرمي الرديين" كهي

 هػ . 351ادلعجم الكبًن ك األكسح ك الصغًن أليب بكر زلمد بن احلسن النقاش ادلوصلي   -
 هػ . 351معجم الشيوخ أليب احلسن عبد الباقي بن قانحمل بن مرزكؽ البغدادم   -
 هػ . 384معجم الشعراء أليب عبد هللا زلمد بن زلمد بن عمراف ادلرزباين   -

ك غػػػػًنهم كثػػػػًنق غػػػػًن أف مػػػػا غلػػػػذب االهتمػػػػاـ هػػػػو عػػػػدـ إ ػػػػالؽ هػػػػذ  الكلمػػػػة علػػػػى ادلفلفػػػػات 
صاحب أكؿ معجم حبعنا  الشامل مسى معجمه " العٌن" ك الشػيباين هػ  "  175ادلعجميةق "فاخلليل  

هػ  مسٌا  "ا مهػرة " ك "مل يطلػق لفػ  معجػم علػى  321هػ  أ لق عليه "ا يم"ق كابن دريد   206 
ادلفلػػف ادلعجمػػي بشػػكل مباشػػر إال رلمػػحمل اللغػػة العربيػػة عنػػدما مسػػى ادلعجػػم الكبػػًن ك ادلعجػػم الوسػػيح 

 4كادلعجم الوجيز"

 اعي تأليف ادلعاجم:* دو 
                                                           

.31ق ص 1994ق 2عدناف اخلطيبق ادلعجم العريب بٌن ادلاضي ك احلاضرق لبناف ناشركفق بًنكتق لبناف ط  1 

.67عبد القادر عبد ا ليلق ادلدارس ادلعجمية دراسة ب البنية الرتكيبيةق ص   2 
.15ين ر:زلمد علي عبد الكرمي الرديينق ادلعجمات العربيةق دراسة منهجيةق ص   3 

.143رجب عبد ا واد إبراهيمق دراسات ب الداللة ك ادلعجمق ص  4 



إف ادلعجم بوصفه كعاء اللغة الذم ػلف ها ك ػلميها من كل دخيلق كانت له أسباب أٌدت إىل 
ظهور  كتأليفهق كهذ  األسباب قٌسمها كل من "العمرم بن رابو" ك " رجب عبد ا واد إبػراهيم" إىل: 

 باعث ديينق كباعث اجتماعيق كباعث ثقاب كهي: 

 الباعث الديين: -9

 اثل ب شيحلٌن أساسيٌن كعلا:
حراسػػة القػػر ف الكػػرمي مػػن أم خطػػأ ب النطقػػأك الفهػػمق كخاصػػة أف القػػر ف الكػػرمي حػػول  -أ   

ألفاظ كثًنة اعتربهػا اللغويػوف مػن الغريػب ك النػادر  أل ػم جهلػوا معناهػا حػف الصػحابة أنفسػهم غػاب 
" عمػر بػن اخلطػاب " رضػي هللا عنػه عنهم الكثًن من ادلعاينق كالقصر كثًنة ب ذل  حيػث رككا عػن 

ق فقػػػاؿ: هػػػذ  الفاكهػػػة كقػػػد عرفناهػػػاق فمػػػا األٌب؟ مث رجػػػحمل <<فىاًكهػػػة ك أبَّػػػا  >>أنػػػه قػػػرأ علػػػى ادلنػػػرب ك 
 .1لنفسه ك قاؿ: إٌف هذا ذلو لتكلف ياعمر

نفسػػهم اسػػتغلقت علػػيهم معػػاين العديػػد مػػن األلفػػاظ ك مػػحمل فهػػذا دليػػل علػػى أف كبػػار الصػػحابة أ
 ضالتهم ب الشعر. هذا فقد كجدكا

محايػػة اللغػػة العربيػػة مػػن الفسػػادق ذلػػ  أ ػػا أصػػبحت جػػزء مػػن الػػدين اإلسػػالمي فتعلمهػػا ك  -ب
التفقه فيهاق يعٌد حبثابة تعلم للدين  ك دليل ذل  حٌث الرسوؿ صلى هللا عليه كسلم ك صحابته الكػراـ 

ا  .على تعًلمها كتٍعليوميهى

 الباعث االجتماعي: -2

ا ديػد ك الفتوحػػات اإلسػالمية إىل اخػتالط العػرب بغػػًنهم مػن األمػمق كهػػذا  أدل انتشػار الػدين
مػػػػا نػػػػتج عنػػػػه اإلبتعػػػػاد عػػػػن البػػػػداكةق كبالتػػػػايل اإلبتعػػػػاد عػػػػن الفصػػػػاحة فأصػػػػبحت العربيػػػػة تنطػػػػق علػػػػى 
ضلوجديدق كيست دـ أبنااها ألفاظنا جديدةق كل هذا دعى إىل  مجحمل اللغة ك تدكينهاق ك حف ها سلافػة 

 ها اللحن ب عقر دارها.أف يتسرب إلي

 الباعث الثقايف: -3
                                                           

ية ب الدراسات ادلعجميةق دار الوعي للنشر ك التوزيحمل ا زاذرق دطق ين ر: * العمرم بن رابو بالعدة القلعيق األدلع 1 
.43-41دتق ص   

.147-145* رجب عبد ا واد إبراهيمق دراسات ب الداللة ك ادلعجمق ص  



يػػػنعكس هػػػذا السػػػبب ب اكتمػػػاؿ الػػػوعي لػػػدل الػػػركاة ك اللغػػػويٌنق حيػػػث أ ػػػم عنػػػدما توغلػػػوا ب 
الباديػػة  مػػحمل ادلفػػرداتق ك مشػػافهةاألعراب األقحػػاحق نضػػجت عنػػدهم فكػػرة العمػػل ادلعجمػػيق فػػانربل 

هػػػػ ق ك األصػػػمعي  215بػػػو زيػػػد األنصػػػارم  ذلػػػا علمػػػاء أشػػػداء مػػػن أمثػػػاؿ: أبػػػو عمػػػرك بػػػن العػػػالء ك أ
 هػ . 216 

نػػت أسػػباب التػػأليف عنػػد العػػربق أمػػا دكاعػػي التػػأليف عنػػد الغػػرب فقػػد أمجلهػػا "حسػػن هػػذ  كا
 :1ظاظا"ق ك "نور اذلدل لوشن" ب

البحث عن معىن لف  ب لغة أجنبيةق ك هذا مرجعه أف ادلعػاجم األكىل الػيت عرفهػا اإلنسػاف   -1
ترمجةق ك قد عرفت ب بادئ األمر عنػد العػراؽ القػدمي حيػث كػانوا يقومػوف حبقابلػة لفػ  كانت معاجم 

 من لغتهم بلف  من لغة أخرل.

البحػث عػن معػاين األلفػاظ النػادرة االسػتعماؿ داخػل اللغػةق فمػن غػًن ادلمكػن إدلػاـ أم فػرد  -2
 يصػادفها مػن قبػلق فيكػوف من أفراد اجملتمحمل باللغة كلهاق حيث تغيب عنه العديد من الكلمات اليت مل

 اللجوء إىل ادلعجم هو احلل األنسب له.

 : موارده و أمهيتو و وظائفو:ادلبحث الثالث

I- :موارد ادلعجم 

مجػػحمل اللغويػػوف األكاذػػل مػػادهتم مػػن مصػػادر متعػػددةق اثلػػت ب القػػر ف الكػػرميق كاحلػػديث النبػػوم 
الفصػػحاء ك اخلطبػػاء. ك كػػل هػػذا كػػاف عػػن الشػػريفق ك الشػػعرق كمػػا يضػػيف بعضػػهم األمثػػاؿ ك كػػالـ 

  ريق السماع ك ادلشافهة قبل التدكين.
ك هذاما أدىل به شارؿ باٌلحٌن قاؿ: " فادلقبوؿ هػو فحسػب ادلفػردات الػيت كردت ب القػر فق ك 

 2األحاديث النبويةق كالشعر القدميق كب استعماؿ العرب األقحاح..."
                                                           

ق 2حسن ظاظاق كالـ العرب من قضايا اللغة العربيةق دار القلمق دمشقق الدار الشاميةق بًنكتق لبنافق ط *ين ر:  1
.   101ق  ص 1990  

نور اذلدل لوشنق مباحث ب علم اللغة ك مناهج البحث اللغومق ادلكتبة ا امعيةق األزاريطةق اإلسكندريةق دطق د  *
.204-203تق ص   

ق دار العرب اإلسالميق بًنكتق ين ر: شارؿ بالٌق تاري 2 خ اللغة ك اآلداب العربيةق تج: رفيق بن كناسق صاحل حيـز
. 51ق ص 1997ق 1لبنافق ط  



 القرآن الكرمي: -9
أفصو لسانان إذ نزؿ بػه الػركح األمػٌنق فكػاف أمسػى لغػة تكلػم هبػا العػربق فهػو يعد القر ف الكرمي 

 1"دستور ادلسلمٌن ب حياهتمق ك هوادلنبحمل األصيلق ك ادلنهل الصاب ك كتاب العرب اخلالد".

لػػذا اعتمػػد عليػػه اللغويػػوف ب مجػػحمل مػػادهتمق ك استشػػهدكا بػػهق فهػػو منػػز  عػػن كػػل خطػػأق إذ أمجػػحمل 
إلتجأكا إليه ك عٌدك  األساس ب دراستهم ك ادلدكنة الصحيحة السليمة من كل الدارسوف على صحته ف

 الشواذب.
ك ي هػػر إىل جانػػب القػػر فق القػػراءات القر نيػػة الػػيت ضػػٌموها ذلػػذا العنصػػرق علػػى أسػػاس أ ػػا اثػػل 

 2الوجو  ادل تلفة اليت يقرأ هبا القر فق ك قد أمجعوا على االستشهاد هبا.
 
 
 

 الشريف:احلديث النبوي  -2

ك هو كالـ رسوؿ هللا عليه أفضل الصالة كأزكى التسليمق الذم ال ينطق عن اذلػول فهػو مصػدر 
ػػا  مهػػم مػػن مصػػادر اللغػػويٌنق حيػػث حػػول احلػػديث الشػػريف ثػػركة لف يػػة ع يمػػةق أضػػافت للعربيػػة كمِّ

حسن عبػد  هاذال من ادلفرداتق لذا استشهدكا به ب كثًن من ادلواضحملق ك دليل هذا ما صرٌح به "زلمد
العزيػػز" إذ يقػػوؿ:" يبػػدك أف ركاة اللغػػة ك الغريػػب كػػأيب عمػػرك كاخلليػػل األصػػمعي.... ك صػػناع ادلعػػاجم  
كػػػاألزهرم كابػػػن فػػػارسق ك ا ػػػوهرم كػػػانوا يستشػػػهدكف باحلػػػديث ك أكثػػػركا حػػػف قػػػارب استشػػػهادهم 

 3بالقر ف".

                                                           

محٌودم زين الدين عبد ادلشهداينق الدراسات اللغوية خالؿ القرف الرابحمل اذلجرمق دار الكتب العلميةق بًنكت لبنافق  1
.17ق ص 2005ق 1ط  

.25-17ين ر: * أمحد سلتار عمرق البحث اللغوم عند العرب محمل دراسة لقضية التأثًن كالتأثرق ص   2 
.34ق ص 1994* بلعيد صاحلق مصادر اللغةق ديواف ادلطبوعات ا امعيةق بن عكنوفق ا زاذرق د طق             
رؼ  ك النحو كفقه اللغةق مكتبة اآلدابق * زلمد حسن عبد العزيزق مصادر البحث اللغومقب األصوات ك الص         

.32-30ق ص 2009ق 1القاهرةق ط  
.35ادلرجحمل السابقق ص   3 



قػاؿ:" أين كجػدت  ك إىل جانب هذا صلػد "أمحػد سلتػار عمػر" قػد دلٌػل علػى هػذا هػو أيضنػا حػٌن
مػػػػن قػػػػدامى اللغػػػػويٌن مػػػػن استشػػػػهد باحلػػػػديث ب مسػػػػاذل اللغػػػػة كػػػػأيب عمػػػػرك بػػػػن العػػػػالءق كاخلليػػػػلق ك 

 1..".ن عبادق ك ابن فارسق كا وهرم كالكساذي ك الفراء......ك األزهرم ك الفارايبق ك الصاحب ب
ذك  الػػو  مرجعػػػك هبػػذا ثبػػت لنػػا أف أصػػػحاب ادلعػػاجم العربيػػة قػػد اعتمػػػدكا علػػى احلػػديثق ك جع

اسػػتقوا منػػه مػػادهتمقك جعلػػو  دعامػػة مػػن الػػدعاذم الرذيسػػية الػػيت مت بنػػاء ادلعجػػم مػػن  أصػػيال اأعليػػة كمنبعػػ
 خالذلا.
 الشعر: -3

ح ػػي الشػػعر باهتمػػاـ كبػػًن كإقبػػاؿ ع ػػيمق إذ جهعػػل مػػن الػػدعاذم األكليػػة ب مجػػحمل األلفػػاظ فهػػو" 
كالػػذم حفػػل هبػػذا الكنػػز الضػػ م الػػذم نقػػل خصػػاذر النػػواة األكىل أك ادلصػػدر األسػػاس للغػػة العربيػػةق 

 2اللغة ك مقوماهتا العلمية".
فهو ديواف العرب ك سجل مفاخرهمق كدلا كاف له من هذ  ادلكانة ادلرموقة عٌد مػن "أهػم الينػابيحمل 

 3للشواهد اللغوية".
 

حيث قسػم العلمػاء الشػعراء إىل  بقػات حسػب االعتػداد بشػعرهم كمػدل قػرهبم مػن الفصػاحةق 
 :4إذ صلدهم ب أربعة  بقات هي

 الطبقة األكىل: ك ؽلثلها شعراء ا اهليةق ك قد امجعوا على االستشهاد هبا. -
الطبقػػػة الثانيػػػة: كؽلثلهػػػا الشػػػعراء ادل ضػػػرموف  الػػػذين عاشػػػوا ا اهليػػػة ك اإلسػػػالـ ك قػػػد أمجػػػحمل  -

 العلماء على االستشهاد بشعرهم.
اإلسالميوف الذين عاشوا ب صدر اإلسالـق ك قد أمجحمل العلمػاء الطبقة الثالثة: ك هم الشعراء  -

 على االستشهاد هبا.
الطبقػػة الرابعػػة: ك هػػم الشػػعراء اػػدثوف أك ادلولػػدكفق ك هػػم الػػذين جػػاءكا بعػػد شػػعراء الطبقػػة  -

 على عدـ االستشهاد هبا. -اللغويوف –الثالثةق ك قد أمجحمل 
                                                           

.38-37أمحد سلتار عمرق البحث اللغوم عند العرب محمل دراسة لقضية التأثًن ك التأثرق ص   1 

.36بلعيد صاحلق مصادر اللغةق ص   2 

.21خالؿ القرف الرابحمل اذلجرمق ص محودم زين الدين عبد ادلشهداينق الدراسات اللغوية  3 
ين ر:عبد القادر بن عمر البغدادمق خزانة األدب كلب لباب لساف العربق تو: عبد السالـ عمرق مكتبة اخلناجي  4

.5-6القاهرةق دطق دتق ص   



 النثر:  -4

شػػكل خطبػػةق أك كصػػيةق أك مثػػلق أك حكمػػةق كهػػذا الفػػرع  ك يضػػم فػػرعٌن أحػػدعلا مػػا جػػاء ب
يستشهد به كعيٌد مػن ادلعػٌن الػذم اسػتقى منػه األكاذػل ب مجػحمل مػادهتمق أمػا الفػرع الثانيفيتمثػل ب كػالـ 
األعراب الضاربٌن ب البداكةق ك هو ما عيرؼ عند البعب باسم السماع  أف اللغويٌن توغلوا ب الباديػة 

لغة الفصيحة اليت مل يعرتيها اللحن ك مل تشػبها ريػاح احلضػارةق فكػانوا "يسػمعوف يسمعوف عن أهلها ال
الرجػػػل ك ادلػػػرأة ك الغػػػالـ يتحػػػدثوف ب اإلبلػػػو ادلراعػػػي ك الػػػزكاج ك الطػػػالؽق كمجيػػػحمل شػػػفك مق ك يصػػػغوف 

 1إليهم ك ينقلوف عنهم".

 ذلػػػػذا األخػػػػذق هميػػػػحمل صػػػػور ق سػػػػواء كػػػػاف شػػػػعرنا أـ نثػػػػرنا  كصػػػػيةأـ اك قػػػػد كضػػػػحمل اللغويػػػػوف شػػػػرك 
دت ب إ ػارم الزمػاف كادلكػافق أمػا الزمػاف فقػد جعلػوا  ايػة القػرف الثػاين هذ  الشػركط حيػدٌ حكمة.... 

للهجرة  خر حٌد لعرب األمصارق ب حٌن رأكا أف القػرف الرابػحمل للهجػرة هػو  خػر حػٌد لعػرب الباديػةق ك 
 2االستشهاد أك عصر االحتجاج.صر قد أ لقواعليه بع

أمػا ادلكػػاف فقػد حصػػرك  ب سػتة قباذػػل ال غػًنق عػػنهم أهخػذت اللغػػة ك هػم: قػػيس ك اػيم كأسػػدق 
كهذيلق كبعب كنانةق كبعب الطػاذيٌن يقػوؿ جػالؿ الػدين السػيو ي: " كالػذين عػنهم نقلػت اللغػةق ك 

فػإف هػفالء هػم  هم قيس ك ايم ك أسدباذل العربق هبم ايقتدلق ك عنهم أخذ اللساف العريب من بٌن ق
تًكػل ب الغريػب ك ب اإلعرابػو التصػريفق ةهػذيلق  الذين عػنهم أكثػر مػا أيًخػذق ك مع مػه ك علػيهم اُّ ى
كبعب ًكنانة  ك بعب الطاذيٌن  ك مل يفخذ عن غًنهم شلن ساذر قباذلهمق ك با ملة فإنه مل يفخذ عن 

يفخػػذ عػػن حضػػرم قػػحق كال عػػن حضػرم قػػحق ك ال عػػن غػػًنهم مػػن سػػاذر قبػػاذلهمق ك با ملػػة فإنػػه مل 
 3سكاف الربارم شلن كاف يسكن بالدهم اليت ااكر ساذر األمم"....

ك هبػذا نػرل أف اللغػػويٌن قػد كػػانوا حريصػٌن ب مجػػحمل مػادهتم الفصػػيحةق ك هػذ  األسػػس هػي الػػيت 
 جعلت مواد ادلعاجم تكرر نفسهاق ك مقتصرة عما جاء ب عصر االحتجاج.

                                                           

.256ق ص 2ق د تق ج10أمحد أمٌنق ضحى اإلسالـق دار الكتاب العريبق بًنكتق لبنافق ط   1 
.149ا واد إبراهيمق دراسات ب الداللة ك ادلعجمق ص ين ر: رجب عبد   2 

عبد الرمحاف جالؿ الدين السيو يق االقرتاح ب علم أصوؿ النحوق  ػ: محدم عبد الفتاح مصطفى خليلق كلية اللغة  3
.113-112ق ص 2001ق 2العربيةق القاهرةق ط  



ظ الفصػػػيحة دكف غًنهػػاق بقػػوؿ صػػبحي الصػػاحل: " ك لػػيس ذلػػػذ  ك هػػذا كلػػه بغيػػة حصػػر األلفػػا
احليطػػة ب أخػػذ اللغػػة..... إال تفسػػًن كاحػػد هػػو احليلولػػة دكف تسػػرب الػػدخيل إىل العربيػػة مػػا مل يطبػػحمل 

 1بطابحمل الفصحى."
واد ادلعػػاجم مػػأخوذة مػػن القػػر ف الكػػرمي ك احلػػديث النبػػوم ك الشػػعر العػػريب ك كػػالـ بالتػػايل فػػإظلك 
 العرب.

II- :أمهية ادلعجم 

ك ادلعرفيػػة إف احلػػديث عػػن أعليػػة ادلعػػاجم هػػو حػػديث عػػن قيمتهػػا العلميػػة ب احليػػاة االجتماعيػػة 
 للفرد ككيف ؽلكنه استغالذلا.ك... 

أعليػة لػه تتجلػى ب كونػه كعػاء ػلفػ  اللغػة  هو ديواف دلفػردات اللغػةق فػإف أكؿك إذا كاف ادلعجم 
 معاين الكلمات اليت ال ؽلكن أف ػليح هبا فرد من غلمحمل العديد من ك يرتبها ك ين مهاق ك بالتايل فإنه 

 .األفراد مهما بلغ حرصه على تقصي معاين هذ  الكلمات
" مقياس تقدـ األمػة ك تأخرهػا أك  ضػرها أك كلفهػاق حيػث رلمػوع مػا تسػت دمه  فادلعجم يعد

 2األمة من ألفاظق هو رلموع ما تعرفه من ماديات ك معنويات".

تعكس مدل النضج ادلعرب جملتمػحمل مػن اجملتمعػات فتشػعب  -إف صٌو التعبًن –ك هبذا فهو مر ة 
احلياة ك استمراريتها أدل إىل تشعب ادلعارؼ ك ظلوهاق ك هذا يفدم بالضػركرة إىل ظهػور أنػواع جديػدة 

 من ادلعاجم أك ركودهاق ك هنا تكوف مقياس للتقدـ أك الت لف.

 تقف على خواص اللغػةق ك مػن ادلنتجػات الكػربل أليػة حضػارةق إذ كما أ ا من ادلصنفات اليت
 3ق ك يوضحه.باك يفسسه كما أف الالحق يتضمن السالسابق فيها يفسر الالحق 

هػػػذا ك قػػػد أضػػػاؼ "أمحػػػد زلمػػػد معتػػػوؽ" إىل ااف ػػػة علػػػى اللغػػػة ب أ ػػػا تسػػػاعد علػػػى "اييػػػز 
ادليػػتق ك السػػاذد مػػن النػػادر منهػػاق فًنجػػحمل األصػػيل مػػن الػػدخيلق ك احلقيقػػي مػػن الزاذػػفق كاحلػػي مػػن  

                                                           

.113ق ص 1986ق 11بًنكتق لبنافق ط صبحي الصاحلق دراسات ب فقه اللغةق دار العلم للماليٌنق   1 

.   68زلمود أمحد حسن ادلراعيق دراسات ب ادلكتبة العربية ك تدكين الرتاثق ص  2 

ين ر: صاحل بالعيدق ادلفسسات العلمية ك قضايا مواكبة العصر ب اللغة العربيةق ديواف دلطبوعات ا امعيةق بن عكنوفق  3
.  96ق ص 1995ا زاذرق د طق   



إليها اإلنساف ليتزكد حبا ػلتاج إليه من ألفاظ .... كما أنه يت طى حػاجز الػزمن ك يعػيع مػحمل األجيػاؿ 
 1ادلاضيةق فيفيد من خرباهتم ك ما أبدعته قراذو أهلها .... فهي خزاذن اللغة ك كنوزها".

اللغػات األجنبيػةق حيػث تضػحمل ادلفػردات ك مػا  كلن تتوقف هنػا أعليتهػاق فهػي تسػاعد علػى معرفػة
 2يقابلها من مفردات اللغة األجنبية.

 ك هذ  األخًنة ميزة ادلعاجم الثناذية اليت كتلف فيها لغة ادلدخل عن لغة الشرح.
سػػهل ادلنػػاؿق  ا يعػػ اك صػػفوة القػػوؿ أف ادلعػػاجم ذلػػا مػػن األعليػػة مػػا يفهلهػػا إىل أف تكػػوف مرجعػػ

 حيث ال يقصدها باحث إال ك عثر عن ضالته فيها. 
 
 
 

III-  :وظيفة ادلعجم 

للمعجػػػػم رلموعػػػػة مػػػػن الوظػػػػاذف يقػػػػـو بتأديتهػػػػاق ك يراعػػػػي ب  ديػػػػد كظػػػػاذف ادلعجػػػػم حاجػػػػة 
 :3مست دـ ادلعجم ك نوع ادلعلومات اليت يريدها منهق ك قد حصر ادلعجميوف كظاذفادلعجم فيما يلي

ق منػذ أقػدـ اسػت داـ ذلػا إىل  خػر معػىن ذلػا  ملػه ب العصػر معىن الكلمـة أو معانيهـابيان  -1
احلاضػػرق ك ذلػػ  مػػن خػػالؿ السػػياقات ادلتعػػددة ك الرتاكيػػب ادل تلفػػة الػػيت اسػػت دمت فيهػػا مػػن أجػػل 
إيضاح معناها ك تعريف القػارئ باسػتعماالهتا الشػاذعة ك ادلعػىن أهػم مطلػب دلسػتعمل ادلعجػمق كمػا أنػه 

  صعوبة يواجهها صانحمل ادلعجم.أكرب

 بيان كيفية النطق: -2

                                                           

ق ص 1996د  زلمد ادلعتوؽق احلصيلة اللغوية أعليتهاق مصادرهاق كساذل تنميتهاق عامل ادلعرفةق الكويتق د طق أمح 1
220.  

.24زلمد علي عبد الكرمي الرديينق ادلعجميات العربيةق دراسة منهجيةق ص   2 
.162-150ين ر:* أمحد سلتار عمر, صناعة ادلعجم احلديث, ص  3 

.166_165* أمحد سلتار عمر, البحث اللغوم عند العرب, ص           
.328-325, ص 1979, 2* ااـ حساف, اللغة العربية مبناها ك معناها, النهضة ادلصرية, ط             

.269-268, ص 1986* ااـ حساف, مناهج البحث ب اللغة, دار الثقافة, الدار البيضاء , ادلغرب, دط,            



أم بيػاف نطػػق الكلمػة كضػػبطها بالشػكل بالنسػػبة للمعػاجم العربيػػة  حيػث درجػػت هػذ  األخػػًنة 
علػى كصػف حركػػات الكلمػة ك مػػٌدها ك إعجػاـ احلػركؼ أك إعلاذلػػاق كمػا دأب أصػػحاب ادلعػاجم علػػى 

  االستعماؿ.قياس الكلمة ادلعنية على كلمة أخرل أشهر منها ب

 بيانكيفية كتابة الكلمة: -3

أم بياف رسم الكلمة خاصة حٌن يكوف هجااها ال ؽلثل أصػواهتا ادلنطوقػة ألف التهجػي ب كثػًن 
 صوات الكلمةمن األحيافق ال يراعي اثيل

 حتديد مكان النرب يف الكلمة: -4
من سيبيل  قيق النطػق العػريب  ك هو يدخل ب بياف النطقق ك قد مت الرتكيز عليه ألنه حبثابة سبيل

 الفصيوق كما أنه ضركرم بالنسبة دلن يريد أف يتعلم كيفية النطق احلديث للهجات العربية.
 
 
 
 
 حتديد الوظيفة الصرفية للكلمة: -5

يػد ادلبػىن الصػرب لكلمػة مػا إذا كانػت امسنػاق أك فعػالق دشلا ينبغي للمعجم أف ؽلنحه دلست دمه  
أك حرفنػاق ك إذا كانػػت فعػال فمػػن أم أنواعػه  ماضػػيق مضػػارعق أمػر  ك هػػل هػو فعػػل الـز أك متعػػد؟ ك 

 حبا يتعدل بنفسه أـ حبرؼ جر....  

 بيان التأصيل االشتقاقي للكلمة: -6

مػن تطػور صػويت أك داليل مػحمل بيػاف  أم بياف أصوؿ الكلماتق حبعىن مصدرها محمل بياف ما حلقهػا
للعالقات االشتقاقية بٌن اللغات اليت تنتمي إىل أسرة كاحدةق ك مفاد  يتجلى ب  ديد ادلداخل بضػم 

 لف ٌن ب مدخل كاحد أك فصلهما ب مدخلٌن اثنٌن.
 بيان درجة اللفظ يف االستعمال: -7

لتنػػوع اللغػػوم ك السػػياؽ يػػتم هػػذا مػػن خػػالؿ  ديػػد مسػػتول اللفػػ  ضػػمن إ ػػار معػػٌن يصػػف ا
الذم يفثر فيه كإعطػاء معلومػات عػن قػدـ الكلمػة مػن حػداثتهاق كمػا يتضػمن درجػة شػيوع اللفػ  مػن 

 ندرته ك .....



 تقدمي ادلعلومات ادلوسوعية: -8
أم على ادلعجم أف ػل ى بقدر من هاته ادلعلومات اليت انو معلومات عن العامل اخلارجي  من 

لغويةق ك أهم ما تشتمل عليه ادلعلومات ادلوسوعية معلومات عن بعب األعالـ أجل توضيو ادلعلومة ال
 أك احليوانات أك النبات.  

 

 

 

 

 

 

 

 ادلبحث الرابع: مراحل مجع اللغة:

إف احلػديث عػن مراحػل مجػحمل اللغػةق هػو حػديث عػػن ادلراحػل الػيت مػٌر هبػا التػأليف ادلعجمػي عنػػد 
القر فق حيث شهد بعد الفتوحات اإلسالمية ادلوسعةق ك العربق الذم كانت بدايته محمل تفسًن غريب 

دخوؿ األعاجم إىل دين اإلسالـ دافعنا قوينا اثل ب مجحمل اللغة ك تدكينها خاصة بعػد تفشػي اللحػن ب 
األمصػػػػار العربيػػػػةق شلػػػػا أدل بػػػػاللغويٌن الغيػػػػارل عػػػػن لغػػػػتهم إىل النهػػػػوض ك زلاكلػػػػة مجػػػػحمل اللغػػػػة العربيػػػػة 

 :   1ا اخللر. ك قد مٌرت عملية ا محمل هذ  بثالثة مراحل اثلت بالفصيحة من أفوا  أبناذه

                                                           

.265-263,ص  2ين ر: * أمحد أمٌنق ضحى اإلسالـق ج   1 

* حامد صادؽ قينيبق ادلدخل دلصادر الدراسات األدبية ك اللغوية ك ادلعجمية القدؽلة ك احلديثةق دار ابن ا وزمق  
.  32-31ق ص 2005ق 1األردفق عمافق ط  

ادلستدركات ا ديدة على لساف العرب ك  * زلمد حسن حسن جبلق االستدراؾ على ادلعاجم العربية ب ضوء محلتٌن من
.13-11تاج العركسق دار الفكر العريبق القاهرةق د طق د تقص   

.40-36* عبد اللطيف الصوبق مصادر اللغة ب ادلكتبة العربيةق ص   



I- :ادلرحلة األوىل 
بدأت هذ  ادلرحلة منػذ أكاخػر القػرف األكؿ للهجػرةق ك اسػتمرت قرابػة عػاـق اثلػت ب مجػحمل اللغػة 

 ك تدكين األلفاظ الفصيحةق عن  ريق السماع من األعراب األقحاح.
يستنطق أهلهاقفيسمحمل كلمة ب ادلطػرق ك أخػرل ب الػزرعق ك أخػرل ب فالعامل يرحل إىل الباديةق 

 السيفق فيسجلها حسبما مسحمل دكف ترتيب أك إتباع ظلح خاص.
فػػاللغويوف ب عمليػػة ا مػػحمل هػػذا ال يكتفػػوف بتػػدكين األلفاظػػأٌم كانػػت بػػل ينقبػػوف ك يستفسػػركف 

أبػػػا زيػػػد كػػػاف يلػػػو ب سػػػفاله حػػػف يطمحلنػػػوا إىل فصػػػاحتهق ك دليػػػل هػػػذا مػػػا ركم أف "  -اللفػػػ  –عنػػػه
ا دلعػػاين الكلمػػة الواحػػدةق ك هػػو ػلكػػي ذلػػ  أليب حػػامت قػػاؿ: قلػػت ألحػػدهم مػػا  األعػػرايب ليعػػرؼ مزيػػدن
ادلتكاكئ؟قاؿ: ادلتأزؼ  قاؿ: ك ما ادلتأزؼ؟ قاؿ: انبطيق قاؿ: ك مػا انبطػي؟ قػاؿ لػه: أنػت أمحػق 

 1ك مضى."
اللغػويٌن ب  ػرم الفصػاحة ك شػغفهم همػحمل أكػرب قػدر فهنا يتجلى لنػا ك بوضػوح مػدل اهتمػاـ 

 من األلفاظق فهذ  ادلرحلة كانت هادفة بالدرجة األكلىإىل ا محمل ك التدكين دكف غًن .

II -  :ادلرحلة الثانية 

اثلػػػت ب تػػػدكين األلفػػػاظ ذات ادلوضػػػوع الواحػػػدق ب موضػػػحمل كاحػػػدق ك هػػػو مػػػا عػػػرؼ بالرسػػػاذل 
رلموعػػة كلمػػات ذات رابػػح معػػٌنق ك قػػد عرفػػت هػػذ  الرسػػاذل قػػدرنا اللغويػػةق حيػػث حػػوت كػػل رسػػالة 

 معيننا من التن يم.
ك تناكلت هذ  ادلفلفات غريػب القػر فق ك احلػديثق كمػا عا ػت عناصػر البيحلػة العربيػة أرضػها ك 

 بقاعها ك نباهتا كغًنها.
هػػ  كمػا  215ك من أمثلة الرساذل اليت اهتمت بعنصر كاحد صلد: ادلطػر "أليب زيػد األنصػارم  

 صلد له اللنب ك الغراذز ك ا راذم.
يػػػػػػلق ك الشػػػػػػتاءق كأمسػػػػػػاء ق ك اإلبػػػػػػلق ك الن هػػػػػػػ  ب السػػػػػػالح 216  كمػػػػػػا كتػػػػػػب األصػػػػػػمعي

 الوحوش...

                                                           

كتق لبنافق معاجم األلفاظق دار الصداقة العربيةق بًن  –ديزيرةسقاؿق نشأة ادلعاجم العربية ك تطورهاق معاجم ادلعاين  1
.9-8ق ص 1995ق 1ط  



لنػػرل بعػػد فػػػرتة معينػػة رسػػاذل  ػػػول أكثػػر مػػن موضػػػوع كاحػػد ك مػػن أمثلػػػة هػػذ  ادلصػػنفات الػػػيت 
هػػ  ك الغريػب ادلصػنف أليب عبيػد  146  اهتمت بأكثر من موضوع صلد الصفات أليب خًنة األعػرايب

 هػ ... 430فقه اللغة للثعاليب  هػ ق  244القاسم بن سالـ  

III- :ادلرحلة الثالثة 

ك هي ادلرحلة احلامسة ب تاريخ ادلعجمية العربيةق حيث كاف االعتماد فيهػا علػى مػا سػبق ك فيهػا 
كلمػات مرتبػة علػى ظلػح خػاصق ك كػاف مٌت تأليف معاجم شاملةق ػلتوم كل كاحد منها رلموعة مػن ال
هػػ " أبػو ادلعجميػة العربيػة صػاحب  175فارس هذ  ادلرحلة ك راذدها " اخلليل بن أمحد الفراهيدم    

حيػػث حػػاكؿ فيػػه صػػاحبه حصػػر  -معجػػم -"العػػٌن" ك هػػو أكؿ معجػػم كامػػلق جػػدير هبػػذ  التسػػمية 
قػػػد ابتكػػػر الرتتيػػػب الصػػػويت للحػػػركؼ ب للمفػػػردة الواحػػػدة ك ن ػػػاـ التقاليػػػ ألفػػػاظ اللغػػػة ك ذلػػػ  بإتبػػػاع

ا.  حسب أقصاها سلرجن
هػػػػ ق ا ػػػيم أليب عمػػػر الشػػػيباين  321ن بعػػػد  لنجػػػد: ا مهػػػرة البػػػن دريػػػد  مث تػػػواىل التػػػأليف مػػػ

 هػ . 206 

ك قد اصطلو " علي القامسي" اسم لكل مرحلة من ادلراحل الثالثق حيػث أ لػق علػى ادلرحلػة  
األكىل "مرحلة است داـ ادل ربين اللغويٌن"ق أما ادلرحلة الثانيػة فعرفػت بػػ"مجحمل ادلفػردات"ق ب حػٌن مسٌػى 

 1الثالثة " بصناعة ادلعجم"

  ادلراحػػل بطريقػػة مغػػايرة إذ رأل أف هػػذا ك صلػػد " زلمػػد علػػي عبػػد الكػػرمي الػػرديين" قػػد رتٌػػب هػػذ
ادلرحلػػة األكىل هػػػي مرحلػػة تفسػػػًن غريػػػب القػػر ف ك مشػػػكلة غريػػب احلػػػديثق ك غريػػػب اللغػػة عامػػػة أمػػػا 
ادلرحلة الثانية فرأل أنه مٌت فيها كضحمل معاجم شاملة للغة العربيةق مرتبة على ظلح خاصق ب حػٌن جعػل 

أم متأخر على صناعة ادلعجم العاـق ك جعل مرحلة رابعة تأليف الرساذل اللغوية ضمن ادلرحلة الثالثة  
 2خاصة حبعاجم ادلوضوعات.

                                                           

.27ين ر: علي القامسيق ادلعجمية العربية بٌن الن رية ك التطبيقق ص  1 
.36-34ين ر:  زلمد علي عبد الكرمي الرديينق ادلعجمات العربية دراسة منهجيةق ص   2 



فػػػػادلالح  ذلػػػػذ  ادلراحػػػػل يػػػػرل أنػػػػه قػػػػٌدـ كضػػػػحمل معػػػػاجم شػػػػاملة علػػػػى بػػػػدايات هػػػػذ  ادلعػػػػاجم ك  
إرهاصػػاهتاق ك ادلتمثلػػة ب تلػػ  الرسػػاذلق إذ حكػػم "حبعجػػم العػػٌن" الػػذم كػػاف  فػػرة ب زمانػػه ك سػػابقنا 

 كم بعدد الرساذل الكبًن الذم كاف أكثر من ادلعاجم ب القرف الثاينق مث تزامنت معها.لعصر ق كمل ػل

 

 

 

 

 

 

 

 

 امس: أنواع ادلعاجم:  ادلبحث اخل

عػػرؼ اإلنسػػاف ادلعػػاجم كتفػػنن ب تأليفهػػا منػػذ القػػدميق فنػػتج عػػن ذلػػ  تنػػوع كبػػًن فيهػػاق كذلػػ  
حسب مقتضيات العصػرق كحاجػات الفػردق كادلعػاجم ب رلملهػا تنشػطر حسػب اذلػدؼ كالػزمن كاللغػة 

 ك...غًنها من ادلسببات لالنقساـ .
 بدكرنا اإلدلاـ كاإلحا ة بقدر معٌن منها كهي : كسنحاكؿ

 عاجم حسب اذلدف:ادل -9

 يت :تتفرع ادلعاجم حسب اذلدؼ إىل ثالثة أصناؼ متمايزة عن بعضها البعب كهي كاآل
 أـ معاجم األلفاظ :

جل معرفة معاين الكلمات اليت ب حوزتػهق أك مػا يتعلػق هبػا مػن أاليت يقصدها الباحث من  كهي
النػوع مػن ادلعػاجم  اأك... كب هذحيث النطقق أك التأصيل االشتقاقيق أك درجة اللف  ب االستعماؿ 



غلػػب ادلعػػاجم العربيػػة هػػي علػػى أيكػػوف اللفػػ  معلػػـو كادلعػػىن رلهػػوؿق كتكػػوف مرتبػػة كفػػق ن ػػاـ معػػٌنق ك 
 هذ  احلاؿ.

 1كيطلق على هذا النوع من ادلعاجمق اسم ادلعاجم اجملنسة.
موس هػػػػ ق ك القػػػا393هػػػػ قكالصحاح للجػػػوهرم 175محػػػد  أكمػػػن أمثلتهػػػا :العػػػٌن لل ليػػػل بػػػن 

هػػ ق 1205هػ ق تاج العركس للزبيدم 711هػ ق كلساف العرب البن من ور 817ايح للفًنكزبادم 
 2 ....ػه816هػ ق كالتعريفات للجرجاين 606النهاية ب غريب احلديث كاألثر البن األثًن 

 
 
 

 ب ـ  معاجم ادلعاين:

ق كلكػػن اللفػػ  الػػدقيق الػػٌداؿ عليػػه رلهػػوؿق فهػػذا النػػوع مػػن  كهػػي الػػيت يكػػوف فيهػػا ادلعػػىن معلػػـو
ادلعاجم يهدؼ إىل مجحمل األلفاظ ادلتصػلة حبوضػوع كاحػد فقحقكموضػوع خلػق اإلنسػافق ككتػاب اخليػل 

  أليب مال  عمرك بن كركرةق ككتاب احلشرات أليب خًنة األعرايبق كالسالح للنضر بن مشيل ...   

ػلػوم بػٌن دفتيػه ألفػاظ موضػوع مػا مقتصػرا عليػهق دكف اخلػوض ب  مػن هػذ  الكتػب فكل كتاب
 مواضيحمل أخرل.

مث توسػػحمل هػػذا النػػوع مػػن التػػأليف ليشػػمل الكتػػاب الواحػػد عػػدة موضػػوعاتق كمػػن أمثلتػػه: كتػػاب 
األلفػاظ هػ  كجػواهر 320األلفاظ البن السكيتق كاأللفاظ الكتابية لعبد الرمحن بن عيسى اذلمذاين  

3هػ ك....377لقدامة بن جعفر 
 

                                                           

زلمد بن إبراهيم احلمد, فقه اللغة, مفهومه, موضوعاته, قضايا , دار إبن خزؽلة, ادلملكة العربية السعودية, * ين ر:  1
.   36, ص 2005, 1الرياض, ط   
عبد اجمليد احلر, ادلعجمات ك اجملامحمل العربية نشأهتا أنواعها منهجها تطورها, دار الفكر العريب, بًنكت, لبناف, *          

.18ص  ,1994, 1ط   
.47 -45ين ر: العمرم بن رابو بالعدة القلعي, االدلعية ب الدراسات ادلعجمية, ص   2 

.  100ق ص2002ق 1مسيو أبو مغليق فصوؿ كمقاالت لغويةق دار الصفاءق عماف األردفق ط ين ر: *  3 
.    18* عبد اجمليد احلٌرق ادلعجمات ك اجملامحمل العربيةق ص             



 1كيطلق على هذا النوع اسم ادلعاجم ادلبوبة أك معاجم ادلوضوعات.

كترجػػحمل هػػذ  التسػػمية إىل  ريقػػة تصػػنيف الكلمػػاتق حيػػث يبحػػث عػػن اللفػػ  ادلناسػػب للمعػػىن 
 ادلعلـو داخل احلقل ادلعٌن له.

 ـ  معاجم األبنية: ـج
ادلعػػػاجم الػػػيت تصػػػنف الكلمػػػات حسػػػب صػػػيغهاق فهػػػي كهػػػي الػػػيت يسػػػميها بعضػػػهم بالصػػػيغية  

األكزاف الصرفيةػػػػ إذ األبنيػػػة هػػػي قوامالعمػػػلق  -هتػػػدؼ إىل حصػػػر األلفػػػاظ العربيػػػة موزعػػػة علػػػى أبنيتهػػػا 
 ق كهذا النوع ب حٌد ذاته يتفرع إىل ثالثة أظلاط كهي:2كتتوزع ادلفردات داخل هذا البناء أك ذاؾ 

 األفعاؿ:* ادلعاجم ادل تصة بأبنية 
كمن أمثلتها : كتاب فعلت كأفعلت أليب حامت السجستاينق ككتاب فعلػت كأفعلتللزجػاجق كتػاب 

 األفعاؿ البن القو ية .  
 *ادلعاجم ادل تصة بادلقصور كادلمدكد:

هػػػ ق ككتػػاب ادلقصػػور كادلمػػدكد أليب علػػي 207كمػػن أمثلتهػػا : كتػػاب ادلقصػػور كادلمػػدكد للفػػراء 
 هػ . 332ادلقصور كادلمدكد البن الوالد  هػ ق ككتاب 356القايل 

 *ادلعاجم ادل تصة بادلذكر كادلفنث:
نػػػذكر منهػػػا التػػػذكًن كالتأنيػػػث أليب حػػػامت السجسػػػتاينق كالتػػػذكًن كالتأنيػػػث أليب حػػػامت سػػػهل بػػػن 

 3.زلمدق ادلذكر كادلفنث أليب بكر األنبارم

 ـ ادلعاجم حسب العموم واخلصوص:2

خاصة حسب مستعمليهاق فاألكىل يستعملها عامة الناسق ب حٌن تتفرع ألفاظ اللغة إىل عامة ك 
تقتصػػػر الثانيػػػة علػػػى فحلػػػة معينػػػة مػػػنهمق كهػػػم ادل تصػػػوف ب رلػػػاؿ مػػػاق كعلػػػى هػػػذا تنقسػػػم ادلعػػػاجم هػػػي 

 بدكرها إىل:

                                                           

.  209ين ر: * زلمد بن إبراهيم احلميدق فقه اللغة مفهومهق موضوعاتهق قضايا ق ص  1 

   .10سقاؿق نشأة ادلعاجم العربية كتطورهاق ص * ديريز          

.257ق ص1999ق 2ين ر: * ادلوسوعة العربية العادليةق الرياضق ادلملكة العربية السعوديةق ط  2
 

. 57ػ 53ادلدارس ادلعجميةق صين ر: عبد القادر عبد ا ليلق   3 



 أـ ادلعاجم  العامة: 

كيراد هبا تل  ادلعاجم اليت  اكؿ اإلدلاـ حبفردات اللغة العامة ادلشرتكةق علػى مسػتول االسػتعماؿ 
العاـق كال ؽلكن ذلذ  ادلعاجم  قيق صفة الشموؿ أك التغطية الكاملة للمفردات  إال إذا كانت تتعامل 

 1محمل لغة ميتة كالقبطية أك الالتينية.
نه ال ؽلكن ألم فرد من األفراد اإلحا ة باللغةق هػذا الكػاذن احلػي الػذم ينمػو أكالسبب ب هذا 

 بطريقة مطرد ةق كقد صدؽ من قاؿ:" ال ػليح باللغة إال نيب".    
كب هػذا النػػوع مػػن ادلعػػاجم يػػوزع فيهػا ا هػػد ادلبػػذكؿ مػػن قبػػل ادلفلػف ك كقتػػه علػػى كػػل زلتويػػات 

 2اللغة الض مة.
 

 ب ـ ادلعاجم اخلاصة:

كهػػي الػػيت تعػػا  شػػرػلة معينػػة مػػن اللغػػةق حيػػث  امػػحمل بػػٌن  ياهتػػا ألفػػاظ علػػم معػػٌن كتشػػرحها 
حسػػػب اسػػػتعماؿ أهػػػل الت صػػػرق كهػػػذ  ادلعػػػاجم ب احلقيقػػػة موجهػػػة لفحلػػػة معينػػػة كمػػػا أ ػػػا متجػػػددة 

 سعد ادلعلوؼق كالتذكرة لداكد األنطاكيالضرير  كحيػاةأمٌن بن باستمرار كمن أمثلتها: معجم احليواف أل
كهنػػا يكػػرس ادلفلػػف جهػػد  ككقتػػه 3احليػػواف للػػدمًنمق كمعجػػم ادلصػػطلحات العلميػػة دلصػػطفى الشػػهايب.

 4ب جزء خاص من اللغةق كذلذا تكوف هذ  ادلعاجم أكثر استيعابا دلا خصصت لهق كأكثر دقة.

 ـ ادلعاجم حسب الشكل:3
ؽلكػن حصػػر ادلعػاجم بعمومهػػا حسػب شػػكلها ب نػػوعٌنق مل تعػرؼ اخلػػركج عنهمػا منػػذ ظهورهػػا 

 إىل اآلفق كعلا:                                                
                                                           

. 459ادلوسوعة العربية العادليةق ص* ين ر:   1 
.40ػ 39محد سلتار عمرق صناعة ادلعجم احلديثق ص* أ          

 

.224محد زلمد معتوؽق احلصيلة اللغويةق أعليتها ػمصادرهاػ كساذل تنميتهاق صأ  2 
 ط    عبد هللا العال يليق مقدمة لدرس لغة العربق ككيف نضحمل ادلعجم ا ديدق دار ا ديدق بًنكتق لبنافق *ين ر:  3
. 174قص1997ق2  
بدراكم زهرافق ادلعجم العريبق تطور كتاريخ ب ضوء ن ريات علم الداللة لدل ادثٌنق دار األفاؽ العربيةق القاهرةق *  
.24ق ص2009ق 1ط  
.224ق احلصيلة اللغويةق أعليتها ػ مصادرها ػ كساذل تنميتهاق صمحد زلمد معتوؽأ  4

 



 أ ـ معاجم ورقية)تقليدية(: 
كهي ما كانت ب شكل مطبوعق كقد كصلت لنا كل ادلعػاجم العربيػة القدؽلػة علػى هػذا الشػكل  

 ما أعيد  بعه ب الوقت احلايل. ما عدا 
 ب ـ معاجم بصورة الكرتونية:                                

كهػػػي ادلعػػػاجم  احلاسػػػوبيةق كتتػػػألف  موادهػػػا عػػػن  ريػػػق  كػػػزين مفػػػردات لغػػػة مػػػا ب احلاسػػػوبق 
 1.حبيث يتم الكشف عنها  ليا

ن ػػػرا لتقػػػدـ اذلاذػػػل ب التقنيػػػات  قكقػػػد شػػػاع هػػػذا النػػػوع األخػػػًن بصػػػورة كبػػػًنة ب الوقػػػت احلاضػػػر
 احلديثة كالتعامل محمل احلاسوب. 

 

 ـ ادلعاجم حسب احلجم: 4

 محد سلتار عمر" إىل هذا النوعق كقد حصر  ب أربعة أظلاط كهي: أتطرؽ "
 ادلعجم الكبًن: *

ألػػف مػػدخالق كقػػد عػػرؼ هػػذا النػػوع منػػذ القػػدمي كمػػن أمثلتػػه :  60كهػػو الػػذم تتجػػاكز مداخلػػه 
هػػػػ ق تػػػاج العػػػركس مػػػن جػػػواهر 711هػػػػ  ق لسػػػاف العػػػرب البػػػن من ػػػور 370لغػػػة للزهػػػرم  هتػػػذيب ال

 هػ .             1205القاموس للزبيدم  
 * ادلعجم الوسيح:

لػف مػدخال  كمػن أمثلتػه : العػٌن أ 60لػف كأ 35كهو ادلعجم الذم ػلػوم بػٌن  ياتػه مػا بػٌن  
هػػػ  ق تػػاج اللغػػة كصػػحاح العربيػػة 321ريػػد هػػػ  قا مهػػرة البػػن د175محػػد الفراهيػػدم  ألل ليػػل بػػن 
 هػ . 393للجوهرم 

 *ادلعجم الوجيز:
ق كمننماذجػػػػه : أسػػػػاس البالغػػػػة  لػػػػف مػػػػدخالأ 30كيػػػػراد بػػػػه ادلعجػػػػم الػػػػذم تصػػػػل مداخلػػػػه إىل 

 للزسلشرم ق ادلصباح ادلنًن للفيوميق سلتار الصحاح للرازم. 
 * معجم ا يب:

                                                           

.62ػ  61محد سلتار عمرق صناعة ادلعجم احلديثق صأين ر:  1 
 



ا ليػة تتمثػل ب قلػة عػدد قكميزتػه ألػف مدخال 15ك الؼ  5خله ما بػٌن دامكهو الذم ترتاكح 
 1.الصفحاتق كصغر ادلساحة

 ـ ادلعاجم التارخيية أو التطورية:  5

كهي ادلعاجم اليت تعىن بتتبحمل التغيًن الذم يطرأ على مفردات اللغة كمعانيها ق منذ أقدـ  العصور 
سػػبقها ظهػػورا  أ ػػا هتػػتم بسػػرد حيػػاة أحػػف العصػػر الػػذم يػػتم فيػػه اصلػػاز ادلعجػػمق كترتػػب مػػواد  حسػػب 

 2الكلماتقكمراحل تطورهاق كمعرفة هل هي  عربيةق أـ أ ا ترجحمل إىل أصوؿ غًن عربية.
الفتقػار العربيػة دلثػل هػذا ادلعجػمق مػحمل أف هنػاؾ زلػاكالت   قكب هذا النوع ال ؽلكننا ضرب األمثلػة

 م.يسديها رلمحمل اللغة العربية بالقاهرة إلنشاء مثل هذا ادلعج

 ادلعاجم التأصيلّية)االشتقاقية(: -6

حف تصل هبا إىل منابعهػااألكىلق  قيراد هبا تل  ادلعاجم اليت تعمل على رٌد الكلمات إىل أصوذلا
كعمليػػػػة البحػػػػث عػػػػن األصػػػػل ال تقتصػػػػر عنػػػػد اللغػػػػة الواحػػػػدةق بػػػػل تتجاكزهػػػػا إىل أخواهتػػػػا ب الفصػػػػيلة 

 ب كالدخيل مثال  إىل أصله ب لغته .                                        الواحدةق حيث تعمل على رٌد ادلعرٌ 
كؽلكػػػن التمثيػػػل ذلػػػذا النػػػوع مػػػن ادلعػػػاجم بكتػػػاب  ادلعػػػٌرب مػػػن الكػػػالـ األعجمػػػي علػػػى حػػػركؼ 

ا ب كػػالـ العػػرب مػػن الػػدخيل لشػػهاب الػػدين اخلفػػاجي دلػػ ق كشػػفاء الغليػػل ػهػػ540ادلعجػػم للجػػواليقي 
 3 .ػه1069 

 

 عاجم ادلوسوعية: ـ ادل7

                                                           

.47ق صفسهنادلرجحمل   1 

حلمي خليلق مقدمة لدراسة الرتاث ادلعجمي العريبق دار النهضة العربيةق بًنكتق بًنكتق دطق * ين ر:  2
.18دتقص  

.120-119حسن ظاظاق كالـ العرب من قضايا اللغة العربيةق ص  *             
.174عبد هللا العاليليق مقدمة لدرس لغة العربق ص*          
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كهػػػي ادلعػػػاجم الػػػيت ال تكتفػػػي بشػػػرح ادلفػػػرداتق كبيػػػاف معانيهػػػاق كإظلػػػا تضػػػيف بعػػػب ادلعلومػػػات 
دلوسػػػوعيةق كػػػذكر أمسػػػاء بعػػػب العلمػػػاءق كاألدبػػػاء كادلفكػػػرينق كالفالسػػػفةق كالتػػػواريخق ك...غًنهػػػا مػػػن ا

 ادلعلومات اليت تدخل ب إ ار ادلعلومة ادلوسوعيةق فهي معاجم للعلم كالفكر. 
ذاهتػاق إذ إف هنػاؾ فػركؽ بينهمػا كاػدر بنػا اإلشػارة إىل أف ادلعجػم ادلوسػوعي لػيس هػو ادلوسػوعة 

ف ادلعجم ادلوسوعي ال يتوسحمل ب تقدمي ادلعلومات ادلوسوعية علػى عكػس ادلوسػوعة الػيت تسػهب أعلها أ
 1ب ذكرها.

 كقد مٌثل "حلمي خليل" ذلذا النوع حبعجم" ادلنجد"  للويس معلوؼ.
 

 ـ ادلعاجم ادلصورة:8

تهق كهي ادلعاجم الػيت تسػت دـ الصػورة بغيػة إيضػاح معػاين ادلفػرداتق كهػذا النػوع جديػد ب صػور 
عرؼ عند الغرب ب بادئ األمرق كبالتحديد عند لغوم أدلاين ألٌػف معجمػا ب شػكل رلموعػة لوحػات 

 تدكر حوؿ موضوع كاحد.  
أمػػػا ب اللغػػػة العربيػػػةق فًنجػػػحمل أكؿ معجػػػم اسػػػتعاف بالصػػػور هػػػو "ادلنجػػػد" للػػػويس معلػػػوؼق كمػػػا 

                2صػػػػػورة. 600كثػػػػػر مػػػػػناشػػػػػتمل ادلعجػػػػػم الوسػػػػػيح جملمػػػػػحمل اللغػػػػػة العربيػػػػػة بالقػػػػػاهرة هػػػػػو بػػػػػدكر  علػػػػػى أ
فالصػػورة ب هػػذ  ادلعػػاجم  تػػل مكانػػا مركزيػػا ق فهػػي عامػػل فعػػاؿ ب  ديػػد معػػاين ادلفػػرداتق كإجػػالء 

 الغموض الذم يكتنفها.          
حػػػد البػػػاحثٌن أف توظيػػػف الصػػػورة ب ادلعجػػػمق قػػػد يسػػػبب أخطػػػاء ب فهػػػم أكمػػػحمل هػػػذا فقػػػد رأل 

الرساـ يندر أف يكوف لغويا ب نفس الوقػتق كمػا أف اللغػوم لػيس مػن  بعب معاين ادلفرداتق إذ " إف
الدقػػػة العلميػػػةق كاخلػػػربة ك الدراسػػػة فيمػػػا يتصػػػل بػػػالعلـو الرياضػػػية كادليكانيكيػػػةق كفنػػػوف الصػػػناعة كعلػػػم 

 3. األحياءق حبيث يستطيحمل بدكف خطأ أف يقوؿ أف الصورة ادلرسومة هي ذلذا ادلسمى دكف غًن "

                                                           

.17ػ  16حلمي خليلق مقدمة لدراسة الرتاث ادلعجمي العريبق ص* ين ر:  1 
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.124حسن ظاظاق كالـ العرب من قضايا اللغة العربيةق ص 3 



 :ـ معاجم الرتمجة9

كهػػي ادلعػػاجم الػػيت تسػػاعد ادلػػرتجم علػػى القيػػاـ بعملػػه علػػى أكمػػل كجػػهق كمػػا أ ػػا كػػدـ الباحػػث 
 على كلمة أك أكثر ب لغة غًن لغته األصلية.       

فهػػي الػػيت تعػػرؼ بادلعػػاجم ثناذيػػة اللغػػةق إذ كتلػػف فيهػػا لغػػة ادلػػدخل عػػن لغػػة الشػػرحق كيػػدخل ب 
د لغة ادلػدخل كاحػدةق كلغػة الشػرح متعػددةق كهػذا النػوع مػن إ ارها ادلعاجم ادلتعددة اللغاتق حيث صل

 1ادلعاجم هو من أقدـ األنواعق إذ عرفت عند الساميٌن ب العراؽ إباف األلف الثالثة قبل ادليالد.
ها تلػػ  ادلعػاجم الػيت تػػرتجم اكإذا حاكلنػا تسػليح الضػوء علػػى هػذا النػوع ب اللغػػة العربيػةق لوجػدن

 للغة العربيةق كاألمثلة كثًنة على هذا النوع.األلفاظ األجنبية إىل ا
ادلتمثػػل ب ك كدلػػا كانػػت اللغػػات تػػأثر كتتػػأثر فيمػػا بينهػػاق فإننػػا صلػػد ااػػا  معػػاكس ب هػػذا النػػوعق 

 معاجم الرتمجة من العربية إىل اللغات األخرل. 
 ـ ادلعاجم ادلعيارية )التعليمية(: 91

كيػػػراد هبػػػا تلػػػ  ادلعػػػاجم الػػػيت تسػػػلح الضػػػوء علػػػى االسػػػتعماالت اللغويػػػةق هبػػػدؼ ااف ػػػة علػػػى 
 سالمة اللغة كنقاذها من اللحنق الذم تسرب إليها عن  ريق األعاجم.                

هػػذا الػػنمح مػػن ادلعػػاجم يت ػػذ القاعػػدة معيػػارا للقيػػاس عليهػػاقكمن أمثلتػػه:حلن العامػػة أليب بكػػر ك 
 2 .ػه189 قما تلحن فيه العامة للكساذي ػه244 ق إصالح ادلنطق البن السكيت ػه379الزبيدم 

ق بػػل تعػػداهم إىل امػػةق الػػذين مل يتوقػػف اللحػػن عنػػدهمفهػػذ  ادلصػػنفات جػػاءت لتقػػومي لسػػاف الع
اخلاصػػػة إذ صلػػػد كتػػػب مػػػن هػػػذا النػػػوع قػػػد كجهػػػت إليهمػػػػ اخلاصةػػػػ كمػػػن أمثلتهػػػا درة الغػػػواص ب أكهػػػاـ 

  . ػه501للحريرم اخلواص 
كقد أ لق على هذا الصنف من ادلعاجم اسم حلن العامةق كما مٌسي بكتب التثقيػف اللغػوم  إذ 

 إف مبتغاها هو إصالح اللحن كتوعية أبناء اللغة كتقريبهم من اللغة الفصيحة السليمة. 

                                                           

.51العمرم بن رابو بالعدة القلعيق االدلعية ب الدراسات ادلعجميةق ص * ين ر:   1 
54حسن جعفر نور الدينقادلعاجم كادلوسوعات بٌن ادلاضي كاحلاضرقص *                

. 20ق ص2005ق 1أمٌن أبو ليلق ادلكتبة العربية كادلعاجمق دار الربكةق عمافق األردفق ط *ن ر: ي  2 
.49*  العمرم بن رابو بالعدة القلعيق األدلعية ب الدراسات ادلعجميةق ص            



تنوعها قكمػا فهذ  اإل اللة السريعة كادلقتضبة على أنواع ادلعاجم تعكس مدل عراقة ادلعاجمق ك 
أ ػػا تػػربز مػػدل النضػػج ادلعػػرب لػػدل العػػربق إذ فكػػركا كتفننػػوا حػػف صػػنعوا ظلػػاذج بػػاهرةق كانػػت قػػدكة 

 للمم الالحقة . 
 حقيقتػػه عػػن تنػػوع ادلعػػايًن الػػيت تقػػاس هبػػاق فكلمػػا تغيػػًن ادلعيارػػػ ادلقياسػػػ نػػاتج بكتعػػدد ادلعػػاجم 

 تنوعت ادلعاجم كتعددت.                     
حد الدارسٌن قد قسػمها حسػب الن ػاـ الػذم اتبعتػه ب أكل ما مت ذكر  من أنواع ذلاق صلد   فبعد
بغػػب الن ػػر عػػن كو ػػا معػػاجم عامػػة أـ خاصػػةق أك أ ػػا كبػػًنة أـ صػػغًنةق أك كرقيػػة أـ  ادلػػداخلقترتيػػب 

 :   1الكرتكنية .... إىل
 
 
 
 ادلعاجم الصوتية التقليبية:                                                   -9

محػد الفراهيػدم أكهي اليت اعتمدت الرتتيب الصػويت ب تبويػب موادهػاق الػذم ابتكػر  اخلليػل بػن 
خ غ ؽ ؾ ج ش ض ص س ز ط د  ػمن أقصى احللق إىل الشفتٌن فكاف على النحو التايل: ع ح ه

 ؼ ب ـ ك ا م. ت ظ ذ ث ر ؿ ف
فجاءت مواد هػذ  ادلعػاجم مرتبػة علػى هػذا التسلسػلق مػحمل ذكػر مجيػحمل التقلبػات للكلمػة الواحػدة 
بغية حصر مجيحمل األلفاظ ادلستعملة كادلهملةق إذ رأل أف ا ذر الثالثي ينتج عنه تسػعة صػورق ب حػٌن 
ين ينتج عن ا ػذر الربػاعي  سػة كعشػرين صػورةق بينمػا ا ػذر اخلماسػي نتحصػل فيػه علػى محلػة كعشػر 
 صورةق كمل يزد على هذ  شيء  ألنه توصل إىل أف أبنية اللغة ال تزد عن ما سبق ذكر .         

 ق هتذيب اللغة للزهرم ػه175محد الفراهيدم  أكمن أمثلتها صلد: العٌن لل ليل بن 
هػ ....458هػ ق اكم كايح األع م البن سيد   370   

 ـ ادلعاجم األجبدية: 2

                                                           

.230 -229ق ص 1999ق 6مضاف عبد التوابق فصوؿ ب فقه العربيةق مكتبة اخلاصليق القاهرةق ط ين ر: ر   1 



لفبػػاذي ادلعػػركؼق سػػواء كػػاف علػػى حسػػب األصػػل ادلعػػاجم الػػيت اتبعػػت الرتتيػػب األ كيػػراد هبػػا تلػػ 
هػػػ ق أسػػاس البالغػػة للزسلشػػرمق كادلصػػباح ادلنػػًن للفيػػوميق أك 206األكؿ كػػا يم أليب عمػػرك الشػػيباين  

حسػػػب األصػػػل األخػػػًن ق أك مػػػا يعػػػرؼ بن ػػػاـ القافيػػػة الػػػذم ابتكػػػر  ا ػػػوهرمق كمػػػن أمثلتػػػه: الصػػػحاح 
هػػػػػػػػػػػػػػػ  ق القػػػػػػػػػػػػػػاموس اػػػػػػػػػػػػػػيح 711 ق لسػػػػػػػػػػػػػػاف العػػػػػػػػػػػػػػرب البػػػػػػػػػػػػػػن من ػػػػػػػػػػػػػػور  ػهػػػػػػػػػػػػػػ393للجػػػػػػػػػػػػػػوهرم 
 هػ .... 817للفًنكزابادم 

 ـ معاجم ادلوضوعات: 3
 كهي اليت رتبت الكلمات حسب موضوعاهتاق كقد تطرقنا إليها سالفا.

كهكذا نصل إىل أف ادلعاجم قد تنوعػت كاختلفػت بتنػوع األسػس الػيت تبػىن عليهاقفباإلضػافة إىل 
"  يقػػوؿ ...... عػػاجم ادلعػػٌرب ك الػػدخيلق معػػاجم األضػػدادق معػػاجم النػػوادرق معػػاجممػػا سػػبق صلػػد م

محد زلمد معتوؽ" عن الدكافحمل اليت حٌرضػت اللغػوم علػى هػذا التنػوعق فهػو إمػا " حػب لالبتكػارق أك أ
خدمػة ادلعرفػةق أك  فػز  دكافػحمل قوميػة أك دينيػة أك إنسػانية أخػرلق ف هػرت ب كػػل التنػافس ب رغبتػه ب 

 1لغة حية معاجم لغوية سلتلفة األشكاؿ كاألحجاـ كادلناهج."
كنافلة القوؿ أف ادلعاجم العربية قد استحوذت علػى أغلبيػة األنػواع ادلطركقػةق فالباحػث العػريب إذا 

ف أراد االلتفػػات للمعػػاجم اخلاصػػة كجػػدها أيضػػاق كمػػا غلػػد إىل إأراد البحػػث ب ادلعجػػم العػػاـ كجػػد ق ك 
اللغة أـ متعػددهتاق كبػًنة أـ صػغًنةق معػاجم ألفػاظ أـ معػافق كػل هػذ  اسػتولت  جانبها معاجم أحادية

 تلفػة الػيت تعكػس ركح عليها اللغة العربيةق كصنفت ب مضمارها أمهات ع يمػةق غنيػة بادلعلومػات ادل
رب باع كبًن ب ادلعاجمق إذ لفت فيه.كهبذا ندرؾ مدل مصداقية الغرب حٌن رأكا أف للعأالعصر الذم 

خػػر ػلػػق لػػه الف ػػار بػػوفرة كتػػب علػػـو لغتػػهق  حػػدهم : " إذا اسػػتثنينا الصػػٌنق فػػال يوجػػد شػػعب أقػػاؿ 
 ..." حبسب أصوؿ ك قواعد غًن العرب كبشعور  ادلبكر إىل تنسيق مفرداهتا

 

 

 

                                                           

.23كساذل تنميتهاق ص -د زلمد معتوؽق احلصيلة اللغوية أعليتها مصادرها أمح  1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ادلدارس ادلعجمية:سادس: ادلبحث ال

إف احلػػديث عػػن ادلعػػاجم يقتضػػي منٌػػا احلػػديث عػػن ادلػػدارس ادلعجميػػة الػػيت ظهػػرت نتيجػػة تطػػور 
 ادلعجميةق كبلوغها ذركة االبتكار كالنضج.                            

كادلػػػراد بادلػػػدارس ادلعجميػػػة تلػػػ  االااهػػػات الػػػيت ركػػػزت علػػػى التصػػػنيف ادلعجمػػػيق كجعلتػػػه بػػػفرة 
  اهتمامها.                

فادلدرسة حسػب " مجيػل صػليبا" هػي "بػادلعىن الضػيق مجاعػة مػن الفالسػفة ذلػم مػذهب كاحػد ك 
ن ػػاـ كاحػػدق كمكػػاف كاحػػد لالجتمػػاعق كرذػػيس أك عػػدة راسػػاء يتعقبػػوف علػػى التعلػػيمق كبػػادلعىن الواسػػحمل 

 1مجاعة من العلماء أك الفالسفة ينتسبوف إىل مذهب كاحد كيدافعوف عن مبدأ أساسي كاحد."
مػػػػن ادلػػػػدارس ادلعجميةالعربيػػػػةق مت  ان ردنػػػػا تطبيػػػػق هػػػػذا ادلفهػػػػـو علػػػػى ادلعػػػػاجم لوجػػػػدنا أنواعػػػػكلػػػػو أ

 تصنيفها على حسب ظلح الرتتيب حيث صلد: 

                                                           

. 358ق ص 1979دار الكتاب اللبناينق بًنكتق لبنافق د طق  مجيل صليباق ادلعجم الفلسفيق  1 



- I  :مدرسة ادلوضوعات 

كامحمل ادلعاجم ادلوضوعية األلفاظ اليت تدكر ب فل  كاحدق كحوؿ موضوع كاحػدق فأساسػها ب 
 مسػػػتقالن  ان بػػػادئ األمػػػر علػػػى شػػػكل رسػػػاذل لغويػػػةق تضػػػم موضػػػوعالرتتيػػػب هػػػو ادلعػػػاينق كقػػػد بػػػرزت ب 

مت صصػػة فيػػهق كمػػا لبثػػت أف أصػػبحت كتػػب امػػحمل أكثػػر مػػن موضػػوع مرتبػػة حسػػب مواضػػيعهاق كمػػن 
أكاذل من أٌلف فيها: أبو مال  عمرك بن كركرةق كابن األعرايبق كالنضر بن مشيلقك أبو عمرك الشيباينق 

 هم كثًن.ك أبو عبيدة معمر بن ادلثىنق كغًن 
هػػػػػ ق الػػػػذم مجػػػػحمل 224أمػػػػا الراذػػػػد الفعلػػػػي ذلػػػػذ  ادلدرسػػػػة فهػػػػو أبػػػػو عبيػػػػد القاسػػػػم بػػػػن سػػػػالـ  

موضػػوعات سلتلفػػة مػػن رسػػاذل متفرقػػة كضػػمها ب كتػػاب كاحػػد امسػػا  " الغريػػب ادلصػػٌنف" كقػػد حػػول 
 كتابا . 25

 كمن ادلعاجم ذات الرتتيب ادلوضوعي اليت تأثرت بطريقته: 
 هػ .320الرمحن بن عيسى اذلمذاين  األلفاظ الكتابية لعبد* 

 هػ .337*جواهر األلفاظ لقدامة بن جعفر 
 هػ .     395مت ًن األلفاظ البن فارس  * 

 هػ .395*الت لير ب معرفة أمساء األشياء أليب هالؿ العسكرم  
 هػ . 429*فقه اللغة كسٌر العربية أليب منصور عبد ادلل  بن زلمد الثعاليب 

 .1 هػ 458اللغة البن سيد  األندلسي  *ادل صر ب 

- II  :ادلدرسة الصوتية 
كهي ادلدرسة اليت ضمت ادلعاجم اليت اعتمدت الرتتيػب الصػويتقب تن ػيم مػداخلهاق مػحمل إضػافة 

 ذكر تقاليب الكلمة على أكجهها ادل تلفةق إىل جانب ذكر أبنيتها.
صاحب معجم العٌنق كقػد تبعػه ب ذلػ   محد الفراهيدم"ق أكراذد هذ  ادلدرسة هو "اخلليل بن  

هػػػ " ب معجمػػه هتػػذيب 370هػػػ " ب معجمػػه البػػارعق ك" األزهػػرم  356كػػل مػػن " أيب علػػي القػػايل 

                                                           

زلمود فهمي حجازمق علم اللغة العربية مدخل تارؼلي مقارف ب ضوء الرتاث كاللغات الساميةق  دار  *  ين ر: 1
. 113غريبق القاهرةق دطق دتق ص  

.88- 86فتو هللا سليمافق دراسات ب علم اللغةق ص*            
.153رجب عبد ا واد إبراهيمق دراسات ب الداللة كادلعجمق ص *            



هػػػػ " ب معجمػػػه 458هػػػػ " ب اػػػيح ب اللغػػػةق ك" ابػػػن سػػػٌيد   385اللغػػػةق ك"الصػػػاحب بػػػن عبػػػاد  
 . 1ايح كاكم األع م

يب الصويت  ال يعين بأ م مشوا علػى خطػا  ب كػل صػغًنة ككبػًنةق كقولنا بأ م اتبعوا  ريقة الرتت
إمساعيػل" : " كقػد     فمنهم من غًٌن ب الرتتيب ق كهناؾ من اختلف معه ب األبنيةقيقوؿ " عز الدين

نػه أسار على منهج اخلليل ب ترتيب احلركؼ حسب سلارجهاق القايل ب معجمه ادلسمى البارعق علػى 
 2نية اخلليل فجعلها ستة بدال من أربعةق ..." حدث تغًنا ب أبأ

- III  :مدرسة القافية 
كيراد هبا تل  ادلدرسة الػيت اتبػحمل فيهػا أصػحاهبا الرتتيػب اذلجػاذيق مػحمل اعتمػاد األصػل األخػًن مػن 

 ادلادة باباق كاألصل األكؿ منها فصالق محمل مراعاة الثاين فالثالث.          
كقػػػد اختلػػػف ب نسػػػبة الريػػػادة ذلػػػذ  ادلدرسػػػةق فمػػػنهم مػػػن جعلهػػػا أليب بشػػػر اليمػػػاف بػػػن اليمػػػاف 
البنػػدنيجي صػػاحب كتػػاب " التقفيػػة ب اللغػػة"ق بينمػػا نسػػبها  خػػركف للفػػارايب خػػاؿ ا ػػوهرم ب كتابػػه 

بعهػا "ديواف األدب"ق ب حٌن ااه  خركف إىل أف أبو نصر إمساعيل بػن محٌػاد ا ػوهرمق هػو أكؿ مػن ات
 ب كتابه " تاج اللغة كصحاح العربية"قكهو الرأم الراجو.  
 كشلن سلكوا هذا النهج نذكر:                    

 هػ  ب لساف العرب.711* ابن من ور  
  .هػ  ب القاموس ايح817*الفًنكزابادم  

 3هػ  ب تاج العركس ب شرح جواهر القاموس.1205*ادلرتضى الزبيدم  

- IV  :ادلدرسة اذلجائية 
كهػػي الػػيت اتبعػػت معامجهػػا  ريقػػة الرتتيػػب اذلجػػاذي الػػذم كضػػعه " نصػػر بػػن عاصػػم الليثػػي" ب 

 تبويب مادهتاق مبتدذة باذلمزة منتهية بالياء.

                                                           

ادلرجحمل نفسه.  1 

.302عز الدين إمساعيلق ادلصادر األدبية ك اللغوية ب الرتاث العريبق ص   2 
. 106عزة حسٌن غرابق ادلعاجم العربية رحلة ب ا ذكر التطور اذلويةق ص *ين ر:   3 

.223د سلتار عمرق البحث اللغوم عند العربق ص* أمح            
.358ػ 355رشيد ا لعبيدم أحباث ك نصوص ب فقه اللغة العربيةق ص *           



كأكؿ من اعتمد هذ  الطريقة ب ترتيب مداخل معجمه أبو عمػرك الشػيباين ب معجمػه "ا ػيم"  
ر أم اهتمػػاـ للحػػرؼ الثػػاين أك عًػػال بػػاحلرؼ األكؿق كمل يي إأكاذػػل األصػػوؿ نػػه مل يلتػػـز الرتتيػػب علػػى أغػػًن 

ادلعػػػايل زلمػػػد بػػػن اػػػيم الربمكػػػي" ب  الثالػػػثق هػػػذا مػػػا جعػػػل الدارسػػػوف ينسػػػبوف هػػػذ  ادلدرسػػػة إىل "أيب
 معجمه " ادلنتهى ب اللغة"ق الذم أعاد فيه ترتيب الصحاح على حركؼ اذلجاء. 

 كشلن أٌلف على  جه: 
 هػ .321*ا مهرة البن دريد  

 هػ .                  395*اجململ كادلقاييس البن فارس  
 كهذ  ادلعاجم التزمت الرتتيب االلفباذي ق لكن محمل اعتماد األبنية.

 هػ .538*أساس البالغة للزسلشرم  
 1هػ .770*ادلصباح ادلنًن للفيومي  

 
 

- V  :مدرسة األبنية 
احلركة إىل جانب الصػوت السػاكن ب ترتيػب األلفػاظق فأعطػت بالتػايل كهي ادلدرسة اليت راعت 

 أعلية كبًنة للبنيةق كحاكلت حصر ادلفردات  ت كل بناء.
أكؿ معجػػم كامػػل اتبػحمل ن ػػاـ األبنيػػة إىل القػرف الرابػػحمل للهجػػرةق حيػث ألػػف " أبػػو إبػػراهيم  ك يرجػحمل

 ".هػ  كتابه" ديواف األدب350إسحاؽ بن إبراهيم الفارايب"  
 كتبعه ب هذاكل من:

"  *نشواف بن سعيد بن نشواف احلمًنم ب " مشس العلـو ق كدكاء كالـ العرب من الكلـو
 *جار هللا الزسلشرم ب "مقدمة األدب"              

فػػرد األفعػػاؿ بدراسػػة معجميػػة كصػػٌنف ذلػػا معجمػػا علػػى ن ػػاـ األبنيػػة أىل جانػػب هػػذا صلػػد مػػن إك 
 كمن أمثلته:

 هػ .367القو ية  * األفعاؿ البن 
 1هػ . ك...400* األفعاؿ للسرقسطي  

                                                           

.158ػ 157رجب عبد ا واد إبراهيمق دراسات ب الداللة كادلعجمقص  *ين ر:   1 
.192ػ 182زلمد حسن عبد العزيزق مصادر البحث اللغومق ص*           
.98مسيو أبو مغليق فصوؿ كمقاالت لغويةق ص *          



كصػػفوة القػػػوؿ أف هاتػػه اللمحػػػة ادلػػػوجزة عػػن ادلػػػدارس ادلعجميػػة الػػػيت عرفهػػػا ادلعجػػم العػػػريبق  قػػػد 
عكست مػدل نضػج الفكػر العػريب كابتكار قفمفسػس ادلدرسػة يبتكػر كغلتهػد ب  قيػق شػيء مل يسػبق 

مػا تسػمو بػهق  افة كالتعقيػب دلػا فاتػهق كبالتػايل تصػل ادلدرسػة إىلإليهق كمن ةة يػأيت دكر أتباعػه ب اإلضػ
 كهو الشهرة كالذيوع.

ف ادلدرسة اذلجاذية هػي الػيت ح يػت بإقبػاؿ كبػًن مػن قبػل كاضػعي إكعلى الرغم من هذا التعدد ف
أل ا األيسر كاألسهل على كاضحمل ادلعجػم ك مسػتعملهق فادلدرسػة  قادلعاجمق كخاصة ب العصر احلديث

األكىل ػ الصػػوتية ػ فيهػػا مػػن الصػػعوبة مػػا غلعػػل ادلعجميػػوف ينفػػركف منهػػاق كػػذل  مدرسػػة القافيػػة الػػيت 
صػولهق أكلهق محمل علم كامػل باالشػتقاؽ ك أتتطلب من ادلستعمل الن ر ب  خر ا ذر كمن مثٌ الن ر ب 

فهػي تسػتدعي معرفػة تامػة بػاألكزاف الصػرفية كمػا يػنجم عنهػاق فكػل هػذا  -األبنيػة -ًنأما ادلدرسػة األخػ
الدارسػػٌن إضػػافة مػػا األمػػر الػػذم حػػتم علػػى جعػػل مػػن ادلدرسػػة اذلجاذيػػة نقطػػة اسػػتقطاب للمعجميػػٌنق 

لفبػػاذي حسػػب األكاذػػلق مػػحمل كهػػي الػػيت اعتمػػدت معامجهػػا علػػى الرتتيػػب األ قبادلدرسػػة احلديثػػة""يعػػرؼ  
 ثاين فالثالث كمن أمثلتها:مراعاة ال

 *زليح ايح لبطرس البستاين.
 *ادلنجد ب اللغة للب لويس معلوؼ.

 *اقرب ادلوارد للشرتوين.
 *ادلعجم الوسيح كالكبًن كالوجيز جملمحمل اللغة العربية بالقاهرة.                 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              

.220ػ 201مد حسن عبد العزيزق مصادر البحث اللغومق صزل * ين ر:   1 

.286ػ 269محد سلتار عمرق البحث اللغوم عند العربق ص* أ             
. 156ػ 155رجب عبد ا واد إبراهيمق دراسات ب الداللة كادلعجمق ص *            

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : مآخذ على ادلعاجمسابع:ادلبحث ال

رغػػم ا هػػد ادلبػػذكؿق كالوقػػت ادلهػػدكر ب مجػػحمل اللغػػة كتػػأليف ادلعػػاجمق كعلػػى الػػرغم مػػن ادليػػزات 
العديػػػدة الػػػيت نالتهػػػا ادلعػػػاجم العربيػػػة القدؽلػػػة  إال أ ػػػا البػػػد أف يعرتيهػػػا بعػػػب الػػػنقر كالقصػػػورق الػػػذم 

كادلزالػػػق الػػػيت الح ػػػه كاسػػػتنبطه ادثوفقالػػػذين رأكا أف جػػػٌل ادلعػػػاجم القدؽلػػػة قػػػد حػػػوت بعػػػب اذلنٌػػػات 
 تغاض عنها كاضعوهاقلعدـ إدراكهم ذلاق كؽلكننا أف صلملها ب: 

مػن جػاء بعػدهم  ىعملية مجحمل اللغةػ ادلادةػ  اقتصرت على ا يل األكؿ مػن العلمػاءق ك اكتفػ -1
بتصنيف هذ  ادلادة كتبويبها دكف زيادةق شلا أدل إىل ااهل التطور اللغوم للمفرداتق كظٌلت ادلعػاجم 

 ب حيز ادلاضي فقح.                 
خلٌػػػو هاتػػػه ادلعػػػاجم مػػػن ادلقارنػػػات باللغػػػات السػػػاميةق رغػػػم أف بعضػػػها كػػػاف معركفالػػػديهمق  -2

 1ل  اللغات منذ زمن غابر.فاللغة العربية تأثرت كأثرت ب ت

                                                           

.287 -286رمضاف عبد التوابق فصوؿ ب فقه العربيةق صين ر:  1 



سػػػٌن اللغويػػػوف قػػػوانٌن صػػػارمة ب مجػػػحمل اللغػػػةق كالعمػػػل حبػػػا يعػػػرؼ بعصػػػر االحتجػػػاجق جعػػػل  -3
ادلعاجم العربية تقف ب مرحلة كاحدةق عػاجزة عػن مسػايرة الركػب احلضػارمق فكانػت بعيػدة كػل البعػد 

 عن مقتضيات احلاضر. 
 1خذ ادلادة الواحدة من أكثػر مػن مصػدر.أ تض م ادلواد ب بعب ادلعاجم  كهذا مرٌد  إىل  -4

كيدخل إىل جانب هذا ما يعرؼ باإل الة ك احلشوق فمعامجنا القدؽلة حاكلت اإلدلاـ باللغة كاملهاق إذ 
مجػػحمل العلمػػاء الغريػػب كالنػػادر كالوحشػػي كادلسػػتهجن كغػػًن  مػػن األلفػػاظ األعجميػػة كالعربيػػة ق شلػػا جعػػل 

   شكل ادلعجم ض ما ػلوم رللدات عٌدة.
ظهػػػور التصػػػحيف كالتحريػػػف ب مع ػػػم ادلعػػػاجمق كقػػػد بػػػٌٌن "زلمػػػد عبػػػد الغػػػين حسػػػن " إف  -5

التصػػػحيف قػػػد يكػػػوف ب" صػػػور احلػػػركؼ ك رمسهػػػاق كالتصػػػحيف النػػػاجم عػػػن اعجػػػاـ احلػػػركؼ بػػػالنقح 
 2كإعلاذلاق كالتصحيف الناتج عن الشكل كاحلركات للحركؼ..."

كبتعػػدد أشػػػكاله تعػػػدد مرتكبػػػو ق فلػػػم تسػػػلم ادلعػػػاجم منػػػهق كهػػػي الػػػيت بػػػدكرها نتػػػاج أعمػػػاؿ أذمػػػة 
حػػد سػػلم مػػن التصػػحيف كالتحريػػف أكعلمػػاء كبػػارق يقػػوؿ " حكمػػت الكشػػلي" : " كب ا ملػػة فمػػا 
محػدق كأبػوعمرك بػن العػالء ق كعيسػى أحٌف األذمة كاألعالـ منهم من أذمػة البصػرة أعيػافق كاخلليػل بػن 

 3عمرق كأبو عبيدة معمر بن ادلثىن..." بن
إغفاذلػػا الناحيػػة التارؼليػػةق الػػيت هتػػتم بػػذكر تػػاريخ الكلمػػة كتطػػور معانيهػػا مػػن عصػػر آلخػػر.  -6

 فكل ادلعاجم مل تتطرؽ إىل هذاق كاكتفت بالوصف ب ادلرحلة اآلنية. 
يكػوف ذك درايػة  تركيزها على أصل ادلفردة ال مشتقاهتاقكهذا يدفحمل حبستعمل ادلعجم علػى أف -7

 4شاملة بعلم النحو. 
                                                           

ق دراسةػ  ليل ػ نقدق دار 1950حكمت كشليق تطور ادلعجم العريب من مطلحمل القرف التاسحمل حف عاـ  *ين ر:  1
.129ص ق2002ق 1ادلنهل اللبناينق بًنكتق لبنافق ط  

.278 -288عيسى برهومةق ذاكرة ادلعىن دراسة ب ادلعاجم العربيةق ص *             
ق 2004درس اللغومق مفسسة شباب ا امعةق اإلسكندريةق القاهرةق دطق نادية رمضافق قضايا ب ال *          

.222 -220ص  

زلمد عبد الغين حسنق دراسات ب األدب العريب كالتاريخق الدار القومية للطباعة كالنشرق القاهرةق دطق دتق  2
.  120 -119ص  
. 126حكمت كشليق تطور ادلعجم العريبق ص  3 
.397احلمدق فقه اللغة مفهومه ػ موضوعاته ػ قضايا ق ص إبراهيمزلمد بن  *ين ر:  4 

ااـ حسافق األصوؿ دراسة ايبستيمولوجية للفكر اللغوم عند العربق النحو فقه اللغة البالغةق اذليحلة ادلصرية  *        
.287 -286ق ص1982العامة للكتابق القاهرةق دطق   



كمنػػه يكػػوف ادلعجػػم موجػػه لطبقػػة ادلتعلمػػٌن ب مراحػػل متقدمػػةق أمػػا عامػػة النػػاس ك ادلتعلمػػٌن ب 
 مراحل أكليةق فإ م  ػلرموف من االستعانة بهق كهو الكتاب ادلرجعي.

مفػػردات  ترتيػػب -مل تػػراع هػػذ  ادلعػػاجم الرتتيػػب الػػداخلي للمػػداخل  أم ترتيػػب ادلشػػتقات -8
حيػػث مل تفصػػل بػػٌن األفعػػاؿ كاألمسػػاء كالصػػفاتق كادلعػػاين احلقيقيػػة مػػن ادلعانياجملازيػػةق  -ادلػػادة الواحػػدة

فأحيانا تبدأ ادلادة بالفعلق كأحيانػا أخػرل باالسػمق كتػارة تسػتهل بادلعػاين احلقيقيػة كتػارة أخػرل بادلعػاين 
 1اجملازية.

رٌح بهق فمن عادة ادلعاجم استهالذلا حبقدمة تتضػمن ػ عدـ االلتزاـ حبا رمسه ادلفلف لنفسه أك ص9
 اخلطوات اليت سيطبقها داخل معجمه. 

ػػػ عيػػوب اإلحالػػةق فادلعػػاجم عػػادة مػػا  يػػل ب تعريػػف لفػػ  مػػا إىل لفػػ   خػػرق مػػحمل أف هػػذا 10
 2األخًن هو نفسه غًن معٌرؼ بطريقة كاضحة.

إال أننػػا صلػػد ذلػػا مػػا يسػػٌوغها  قك هبػػذا نصػػل إىل أف هػػذ  ادل خػػذ كلػػو لوح ػػت فعػػال علػػى ادلعػػاجم
فمفلفػػػوا ادلعػػػاجم العربيػػػة القدؽلػػػةق اعتمػػػدكا علػػػى أنفسػػػهم ب بنػػػاء خطػػػة معػػػامجهم فكانػػػت نتػػػاج جهػػػد 

 رت للمحػػدثٌنق كمػػحمل هػػذا مل يسػػتطيعوا  قيػػق مػػا سيػػفػػردم ب زمػػن يفتقػػر لكثػػًن مػػن الضػػركريات الػػيت 
" حػٌن قػاؿ: " إٌف كثػًن مػن ادلشػاكل الػيت حققه ادلاضوف.كهذا ما أٌدىل به " حسىن عبػد ا ليػل يوسػف

يواجهها ادلعجم العريب ب السػابق كمػا زاؿ يواجههػا ب الوقػت الػراهنق نااػة ب غالبهػا ب احلقيقػة عػن 
 3انفراد ا هود كاآلراءق كاالااهات الش صية بعمل هذا ادلعجم." 

 

 

 

 

                                                           

.288رمضاف عبد التوابق فصوؿ ب فقه العربيةق ص *ين ر:  1 

.130حكمت كشليق تطور ادلعجم العريب من مطلحمل... قص  *            
.108زين كامل اخلويسكيق ادلعاجم العربية قدؽلا كحديثاق ص*          

.63عدناف اخلطيبق ادلعجم العريب بٌن القدمي كاحلديثق صين ر:  2 
 3حسين عبد ا ليل يوسفق اللغة العربية بٌن األصالة كادلعاصرةق خصاذصها ك دكرها احلضارم كانتصارهاق دار 

   .320ق ص2007ق 1الوفاءق اإلسكندريةق القاهرةق ط 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ادلبحث األول: تعريف ادلدخل
 .تأليف ادلداخل ادلبحث الثاين
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II - نظرية ادلداخل ادلفقرة 
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 ادلبحث السادس: ادلعلومات الواردة يف ادلدخـل

I - ادلعلومات الصوتية والصرفية. 
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 : تعريف ادلدخلولادلبحث األ

 لـــــــغة:  -أ
ػػا ػػذر الثالثػػي دخػػلق ك ترجػػحمل داللػػة هػػذ  اللف ػػة ب ادلعػػاجم العربيػػة إىل:" دى ادلػػدخل مػػن   قلى خى

البيػػتق ك الصػػحيو فيػػه أف تريػػد دخػػت إىل البيػػت .... ك هػػم دخلػػوا ب بػػين  لػػتي خى ق يقػػاؿ: دى والن خيػػدي 
 فالف إذا انتسبوا معهمق ك ليسوا منهم.

ػػ
ى
 ك دخلػػتي  حسػػنان  خالن دٍ مىػػ دخلػػتي  اق نقػػوؿ:الػػدخوؿق ك موضػػحمل الػػدخوؿ أيضنػػ بػػالفتو: لي خى دٍ كادل

 1ل صدؽ..."خى دٍ مى 
فهنػػا صلػػد ارتبػػاط داللػػة اللف ػػة بالػػدخوؿ ك موضػػعهق كهػػو مػػا يفكػػد  "ادلعجػػم العػػريب األساسػػي " 

مػػػػػػػدخل >>ق <<مػػػػػػػدخل البيػػػػػػػت >>ل: موضػػػػػػػحمل الػػػػػػػدخوؿ داخً مجػػػػػػػحمل مىػػػػػػػ خلي دٍ أيضػػػػػػػا إذ يػػػػػػػرل أف"مىػػػػػػػ
 2" <<القانوف مدخل لدراسة >>مقدمة للشيء <<ادلدينة

                                                           

ا وهرم  امساعيل بن محاد  تاج اللغة ك صحاح العربيةق تد: أمحد عبد الغفور عطارق دار العم للماليٌنق بًنكتق  1
ق مادة د خ ؿ .1990ق 4لبنافق ط   

ق ادلعجم العريب األساسيق الركسقدطقد تق مادة  د خ ؿ .  2 ادلن مة العربية للرتبية ك الثقافة ك العلـو



كهكػػذا تتضػػو الرايػػة بػػأف ادلشػػتقات  دخػػلق مػػدخلق دخػػوؿق دخلػػواق دخلػػتق مػػداخل  كلهػػا 
 ترمي للداللة ذاهتا كهي موضحمل الدخوؿق ك مقدمة الشيء.

 اصطالحا: -ب
إف ادلػػدخل ب رلػػاؿ ادلعجميػػة هػػو عنصػػر أساسػػي مػػن عناصػػر ادلعجػػمق إذ ؽلثػػل "العمػػود الفقػػرم 

ود ب "الوحػػػػدة اللغويػػػػة الػػػػيت ك ؽلثػػػػل هػػػػذا العمػػػػ ق1ادلعجػػػػم"ألم عمػػػػل يهػػػػدؼ ب النهايػػػػة إىل صػػػػناعة 
ا مػن احلػركؼ الػيت تكػوف . كهػو يتكػوف غالبنػغوية األخرل أك ادلشتقاتل تها بقية الوحدات ال حملستوض

 2البنية األساسية الثابتة للكلمات ك ادلشتقات".

فهو هبذا يتمثل ب تل  الكلمات ادلفاتيو اليت تكتب ب أعلى ادلواد حبداد سلالف للمػداد الػذم 
 بغية التفسًن ك الوضوح الذم يسمو ادلعجم إىل  قيقها.يكتب به الشرحق ك ذا 

ق عليػػه "اللكسػػيم" ك ادلتمثػػل ب الشػػكل اجملػػرد للكلمػػة بعػػد الػػت لر لػػنػػد ادلعاصػػرين يطك هػػو ع
 3غًن الضركرية.كل السمات من  

ل ادلػػواد الػػيت مجعهػػا ادلعجمػػي ك كػػمػػن زاكيػػة كاسػػعة نػػرل أف ادلػػدخل تطلػػق علػػى   هػػذا ك إف ن رنػػا
تتمثػػل ب تلػػ  قػػاـ بتصػػنيفها حسػػب ظلػػح معػػٌنق ك هػػذا مػػا أدىل بػػه"حلمي خليػػل" حػػٌن صػػرح بأ ػػا 

 4الوحدات ادلعجمية اليت غلمعها ادلعجمي مث يرتبها ك يشرح معناها"."
إىل أف ادلػػداخل هػػي األلفػػاظ الػػيت مجعهػػا ادلعجمػػي كقػػاـ برتتيبهػػا ك شػػرحهاق ك قػػد  ك هبػػذا نصػػل

 ميزها عن هذا األخًن بكتابتها بلوف غامق سلتلف عن الشرح.
 ن األمور اليت جاء ادلعجم لتأديتها.مبياف نطقهاق ك كتابتها ك غًن ذل  بإذ يقـو 

ل تعالق بعضهما ببعب إذ كاف األكؿ ك إذا قارنا بٌن التعريف اللغوم ك االصطالحي لنجد مد
للداللػػػة علػػػى الػػػدخوؿق فإنػػػه ب االصػػػطالح قػػػد أدل نفػػػس ادلعػػػىن إذ أف بادلػػػداخل يػػػدخل القػػػارئ إىل 

 ة.فضاء ادلعجمق ك من خالذلا يبحر ب  ياته باحثا ك دارسا عن عنصر ما من عناصر  الفذٌ 

                                                           

ايرتاؾ للطباعة كالنشر ك خالد فهميق تراث ادلعاجم الفقهية ب العربية دراسة لغوية ب ضوء أصوؿ صناعة ادلعجم ك ادلعجميةق 1
. 191 ق ص2003ق 1رق ط التوزيحملق مص  

.386ص  ق1998ق 1دار النهضة العربيةق بًنكتق لبنافق ط حلمي خليلق دراسات ب اللغة ك ادلعاجمق  2 

   ق 1ين ر: زلمد القطيطيق أسس الصياغة ادلعجمية ب كشف اصطالحات الفنوفق دار جريرق عمافق األردفق ط  3
. 156ص      

 4 .21دلعجمي العريبق ص حلمي خليلق مقدمة لدراسة الرتاث ا 



عدمهق إذ هبػا نتوصػل إىل مػدل مدل أعلية ادلعجم من  هذا ك تعد ادلداخل مقياسا للحكم على
ال  يػا إال داخلػه ك بػٌن صػفحاتهق أـ  قأف مداخله فاقدة للحياة خارجػه ك هلمواكبة ادلعجم للعصرق 

 أ ا متداكلة على األلسنة.    

 

 

 

 

 

 

 

 :تأليف ادلداخل:ادلبحث الثاين

السػػًن عليػػػه ب بنػػاء معجمػػػهق ك دلػػا كانػػػت  يك ادلػػراد بػػػه رسػػم الطريػػػق الػػذم غلػػػب علػػى ادلعجمػػػ
ادلداخل اثل أهم مركز ينطلق منه مستعمل ادلعجم فقد كضػو "أمحػد سلتػار عمػر" ظلوذجػا غلػب إتباعػه 

 :1ن قبل ادلعجمي ب تأليفه دلداخل معجمهق ك يتمثل فيما يليم
 الن ر لكل مدخل على أنه كحدة مستقلة قاذمة بذاهتاق  وم كل ادلعلومات الالزمة. -1 
كضػػػػعها بشػػػكل مػػػػن م يسػػػهل علػػػػى مسػػػػتعمل   إتبػػػاع  ريقػػػػة موحػػػدة ب تػػػػأليف ادلػػػداخل -2 

 ادلعجم العثور على بغيته بسهولة.
ن شػػأف مػػف قر ادلػػادةدالتطػػرؽ للمعلومػػات الصػػوتية ك اذلجاذيػػة ك الصػػرفية ك النحويػػة ب صػػ -3

 هذ  ادلعطيات تيسًن الفهم ك زيادته كما أف ذلا جانب تعليمي شليز.
ك هػػي شػػرح ادلعػػىن ادلكنػػوف ب ادلػػدخل بوسػػاذل الشػػرح ك  -ب ن رنػػا–تػػأيت ادلرحلػػة احلامسػػة  -4

 ك اليت سيتم التطرؽ إليها الحقان. التعريف العديدة.

                                                           

.97-96أمحد سلتار عمرق صناعة ادلعجم احلديثق ص ين ر:   1 



معػػىنق ك هػػذ  الشػػواهد تتجسػػد ب  تقػػدمي األدلػػة ك الشػػواهد علػػى صػػحة مػػا ذهػػب إليػػه مػػن  -5
 كالـ العرب ك القر ف الكرمي ك احلديث الشريف.

استعماؿ الرمػوز ك الرتقػيم ك األقػواس ك االختصػارات بغيػة تفػادم اإل نػاب الػذم ال  اذػل  -6
 .ك التعقيد إىل الغموض حبقتضا   ك هذا ال ؽلنحمل من انب اإلسراؼ فيها الذم يفدم قمنه

اين األساسػػيةق ك ادلعػػاين الفرعيػػةق كتقػػدمي األكىل عػػن األخػػرلق أك اسػػتعماؿ التفريػػق بػػٌن ادلعػػ -7
 ... ؼر حأرقاـ سلتلفة لتمييز بينها  أرقاـ ركمانيةق عربيةق أ

مراعػػػاة السػػػهولة ك الوضػػػوح ب كتابػػػة مادتػػػهق كمػػػا عليػػػه مراعػػػاة مسػػػت دـ ادلعجػػػم ك مقػػػدار  -8
  .للفاظاستيعاهبل

رمق يسػػهل علػػى ادلعجمػي بنػػاء معجمػػه ن ػا هػي إال ظلػػوذج ك حقيقػة األمػػر إف هػذ  اخلطػػوات مػػ
علػػػى أكمػػػػل كجػػػػه خاصػػػة أف هػػػػذا التػػػػأليف هػػػػو مرحلػػػة الحقػػػػة لعمليػػػػة مجػػػحمل ادلفػػػػرداتق كمػػػػا يسػػػػاعد 

 عجم بصورة من مة.   مستعمل ادلعجم على االستفادة من ادل

 

 :نظريتا ادلداخلثالث: ادلبحث ال
لقد أصبو من ادلتعارؼ عليه أف ادلعجمي بعد مجحمل مادتهق يلجأ إىل اختيػار الطريقػة أك الوضػعية 

 ن ريتػػػاالػػػيت سػػػتدرج مػػػداخل معجمػػػه عليهػػػاق ك تػػػدخل ب زاكيػػػة مػػػن زكايػػػا هػػػذ  الطريقػػػة مػػػا يعػػػرؼ " 
دكف  ادلػػداخل"ق ك هػػذ  األخػػًنة كػػاف العلمػػاء قػػد حػػددكها ب ن ػػريتٌن ال غػػًنق يتبػػحمل ادلعجمػػي إحػػداعلا

 األخرلق حسب اختيار ق ك تتمثل هاتاف الن ريتاف ب:                               

I -                :نظرية ادلداخل التامة 

ادلػػراد هبػػا أف مػػواد ادلعجػػم توضػػحمل علػػى شػػاكلتها ادلعركفػػة  بصػػورها ادل تلفػػةق إذ  تػػل كػػل صػػورة 
مدخال خاصا هبػاق حبعػزؿ عػن جػذرها األساسػي ك مػا غلػرم رلػرا . فػادلعجمي يصػنف مػداخل معجمػه 

حػػػػػد أساسػػػػػيات اللغػػػػػةق ك ادلعػػػػػركؼ أكمػػػػػا هػػػػػي مسػػػػػتعملة دكف اريػػػػػدق حيػػػػػث ال يضػػػػػطر إىل تطبيػػػػػق 
إذ إف ادلعجم هنا يت لى عن الصيغة الصػرفية للكلمػاتق ك ال يعتػد إال حبػا هػو معػركؼ ك باالشتقاؽق 

 شاذحمل ب االستعماؿ.   



دة ب تمػػك هػػي غػػًن مع 1فهػػذ  الن ريػػة تنػػادم باسػػتقاللية ادلػػداخلق ك عزذلػػا عػػن بعضػػها الػػبعب
ميػز هبػا العربيػةق إذ اللف ػة ادلعاجم العربية القدؽلػة إال مػا نػدرق ك ذلػ  راجػحمل للطبيعػة االشػتقاقية الػيت تت

الواحػدة تشػكل أسػرة لف يػػة تابعػة ذلػاق مػن خػػالؿ زيػادة حػرؼ أك أكثػر مػػن حػركؼ الزيػادةق أك غًنهػػا 
مػن أسػاليب توليػد ادلشػتقاتق ك قولنػا بأ ػا ػ تابعػة ذلػا ػ نعػين بػذل  أ ػا  مػل شػيء مػن داللػة ا ػذر 

 األصلي ذلا.
ىل تبػػين هػػذ  الن ريػػةق كإعلػػاؿ األصػػوؿ اجملػػردةق فهػػي هػػذا كصلػػد ب العصػػر احلػػديث دعػػوة صػػرػلة إ

هتدؼ إىل "ترتيب الكلمات أك ادلفػردات اللغويػة ترتيبػا هجاذيػا علػى حسػب نطقهػاق دكف اريػدها مػن 
الزكاذدق أك العودة إىل أصوذلاق فتذكر مثال كلمة  اسرتساؿ  ب بػاب اذلمػزةق ك كلمػة  تراسػل  ب بػاب 

 2التاء ك..."
الدعوة من يتجاكب معهاق فصنفت بعب ادلعاجم العربية على هداها مػحمل أف  كلقد كجدت هذ 

قػوؿ زلمػود فاخوريػػ إذ رأل أف " أكلحلػ  ادلصػنفٌن  أصحاهبا مل يتقيدكا حببادذها على أمت كجهػػ علػى حػدى 
 3مل يلتزموا بتل  الطريقة التزاما تاماق بل بقوا مشدكدين إىل الرتاث هيح دقيق..."

ق ك الراذػد  ػرباف يعػاجم الػيت اتبعػت هػذ  الن ريػة صلػد ادلرجػحمل لعبػد هللا العاليلػكمن أمثلػة هػذ  ادل
 مسعود.

II- : نظرية ادلداخل ادلفقرة 

هذ  الن رية عكس سابقتهاق إذ يلجأ فيها ادلعجمي إىل اريد الكلمة من الزكاذد ك ما شػاكلهاق 
خاصػا ك تػأيت  تػه مجيػحمل ادلشػتقات مػن ك العودة هبا إىل جذرها األصليق ك هناؾ ػلتل ا ػذر مػدخال 

 4أسرته اللف ية مرتبة هي األخرل على ظلح ما.
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ك هذ  الن رية معتمدة بشكل كبًن ب معامجنا العربية ق ب حٌن تطبق الن ريػة التامػة ب ادلعػاجم 
 ف انػػب ادلعجمػػي التكػػرار الػػذمأ ا أداخل ادلفقػػرة مػػن شػػالغربيػػة علػػى نطػػاؽ أكسػػحمل ق مػػحمل أف ن ريػػة ادلػػ

سيسبو فيه أف اعتمد الن رية التامة ق حيث إف كثًن من ادلعلومات تكاد تكرر نفسها مػحمل كػل مػدخل 
 مستقل.

حػد البػػاحثٌن أف ب ن ريػة ادلػداخل ادلفقػػرة يػتقلر حجػم ادلعلومػػات ادلسػتقلة ق حبكػػم أف أكيػرل 
حػد ق فػال ػلتػاج إىل قاعػدة احلشػو ػ علػى حػد تعبػًن  ػ تقػـو بإاػاـ ادلعلومػات الناقصػة  ػت ادلػدخل الوا

ف قاعػدة احلشػو يلغػى دكرهػا قك يصػبو تكػرار إتكرارها ك هي منعزلة ق أما ب ن رية ادلداخل التامة ق فػ
 1.ادلعلومة ب ادلعجم حشوا ال  اذل منه

ذين هػػ إحػػدلر إىل أف ادلعػػاجم علػػى اخػػتالؼ أنواعهػػاق ال كػػرج مػػن داذػػرة لػػعقػػب كػػل هػػذا طل
اختيػػار ادلعجمػػي البػػد أف  ةليػػمإحػػداهاق ال بػػد أف يلتجػػأ إىل أخػػرلقك عف اػػاكز ادلعجػػم إالن ػػريتٌنق فػػ

 تكوف مبنية على دكافحمل ك أسس.
 

 :: أنواع ادلداخلرابعادلبحث ال

تتنوع ادلداخل ب ادلعجم الواحد حسب معػايًن عػدة منهػا األصػناؼ اللغويػة الػيت تتفػرع ادلػداخل 
رتؾ ب ادلػدخل شػخاصية ادلعػاجم العامػة الػيت تعلى أساسها إىل مداخل عامة ك خاصةق ك األكىل هي 

الواحػد عػػدة دالالت حسػػب السػػياؽ الػػوارد فيهػػاق أمػػا ادلػداخل اخلاصػػة فهػػي مسػػة ادلعػػاجم اخلاصػػة الػػيت 
 2تنفرد ادلداخل فيها كل بداللة كاحدة ال يشاركه  خر.

واع بسػػيطة ك ا إىل ثالثػػة أنػػنػػأمػػا ادلعيػػار الثػػاين فهػػو حسػػب صػػورها الشػػكلية إذ تتعػػدد ادلػػداخل ه
 نهم ك هي:ممركبة ك معقدةق ك سنقف عند كل كاحدة 

I-  :ادلداخل البسيطة 
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ك مػا شػاهبهاق فهػي مسػتقلة بنفسػها  ادلراد هبا تل  الوحدات ادلعجميػة اجملػردة مػن أحػرؼ الزيػادة
 صرفياق ك تعود بسا تها إىل أ ا تتكوف من عنصر كاحد فقح.

لعربيػػةق فادلتصػػفو ذلػػا غلػػدها متمثلػػة ب األصػػل الثالثػػي ك قػػد اسػػتحوذ هػػذا النػػوع علػػى معامجنػػا ا
 غالباق كما غلد إىل جانبها األصل الرباعي. 

التصػػرؼ فيهػػا ك إخضػػاعها للقػػوانٌن العربيػػة هػػي األخػػرل تيرجػػحمل إىل  ك األلفػػاظ الدخيلػػة الػػيت مت
 1أصل ماميسور.

 عػػن هػػػذا النػػوع بإسػػم "الوحػػدات الصػػػرفية أك ك عػػالكة علػػى هػػذا صلػػد "علػػػي القػػامسي" قػػد عػػربى 
خػػاص  كانػػت متصػػلة أـ منفصػػلةق علػػى ادلعجمػػي إيرادهػػا ب مػػدخلأادلورفيمػػات" كهػػذ  األخػػًنة سػػواء 

 2هبا يشرح مدل فعاليتها عند توظيفها.

 

- II:ادلداخل ادلركبة 

مػػحمل بعضػػهما  كادلػػراد هبػػا مػػا زاد شػػكلها علػػى النػػوع األكؿق إذ  ػػدث هػػذ  الزيػػادة بػػدمج كحػػدتٌن
الػػبعب إلعطػػاء داللػػة جديػػدةق ك هػػذا ادلػػزج يكػػوف بزيػػادة حػػرؼ أك أكثػػر مػػن حػػركؼ الزيػػادةق أك عػػن 

  ريق الرتكيب اإلضابق أك النحتق أك الرتكيب بالعطف.
ك كػػل هػػػذا يكػػوف شػػػريطة أف ال يتعػػدل ادلػػػدخل كحػػػدتٌن لغػػويتٌنق حيػػػث يعطػػي هػػػذا الرتكيػػػب 

 معىن مغايرنا دلعىن ادلفردة.
احلقق تأبح شرنا.أمثلة ادلداخل ادلركبة بصفة عامةق مسلموفق رمحاءق جاءك من 

3 

- III:ادلداخل ادلعقدة 
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ك هػػي الػػنمح الثالػػث للمػػداخلق ك ادلقصػػود هبػػا تلػػ  ادلػػداخل الػػيت تكػػوف ب شػػكل مجلػػة حيػػث 
 تتشاب  عناصرها لتعطي داللة كاحدةق ك تندثر هذ  الداللة حبجرد تفكي  تل  العناصر.

بادلعقدة كو ا تتألف من أكثر من كحػدتٌنق ك  مػل داللػة مغػايرة لداللػة مكوناهتػاق ك ك مسيت 
اها أحدهم "بالتعبًنات االصطالحية" كوف هذ  األخػًنة  ػاف  علػى داللتهػا حػف خػارج سػياؽ قد مسٌ 
 ك هو شأف هذ  ادلداخل أيضان. اللغة.

تهػا:  ػاب مسػعاكمق كػل عػػاـ ك ك قػد رمسػت بعػب هػذ  ادلػداخل ب ادلعػاجم العربيػة ك مػن أمثل
 1أنتم هًنق كفقكم هللاق...

ادلػػػػداخل  الغالبػػػػة تػػػػهخل إال أف ادلعجػػػػم العػػػػريب مسادلػػػػدا أنػػػػواع علػػػػى الػػػػرغم مػػػػن هػػػػذا التعػػػػدد ب ك
طة إذ هػػو مسػػكوؾ هبػػاق فهػػي اثػػل الصػػبغة العامػػة لػػهق ك  قػػق لػػه السػػهولة كاليسػػر.أما ادلػػداخل يالبسػػ

 فيه بٌن الكثرة ك الندرة.ادلركبة ك ادلعقدة فهي ترتاكح 

تضػمن فيهػا إىل ثالثػة ف ادلداخل حسػب ادلعػىن ادلكمن ناحية أخرل صلد "صربم ادلتويل" قد صنٌ 
 :2أنواع هي

أحادية ادلعىن: أم أف كل ادلشتقات ترجحمل إىل أصػل كاحػد ثابػتق فعىلًػم ك يىعلػم ك معلػـو ك  -1
 معلم كلها ترجحمل إىل أصل ثالثي هو  ع ؿ ـ .

ادلعػػىن: ك ادلػػراد هبػػا هػػو أف اللف ػػة الواحػػدة قػػد تػػدؿ علػػى معنيػػٌن سلتلفػػٌنق كمػػا هػػو ثناذيػػة  -2
 احلاؿ ب لف ة  عجم  ك  أعجم .

متعػػػددة ادلعػػػىن: حيػػػث صلػػػد للمػػػدخل الواحػػػد العديػػػد مػػػن ادلعػػػاين ادل تلفػػػةق كلف ػػػة  عػػػٌن   -3
 سوسق ك الباصرةق كاحلنفية ك...للداللة على ا ا

حلكم علػى أف ادلػداخلتتنوع ك تتعػدد تبعناللغايػة ادلرجػوة مػن ادلعجػمق ك ك إىل غاية هنا نصل إىل ا
 اذلدؼ الذم يسمو ادلعجمي إىل  قيقهق كما يتضمن الفحلة ادلوجه إليها ادلعجم.

تصنيف ادلداخل على أساس اللغةق فهل هي مداخل عربية أصلية  فحسب كجهتنا ؽلكننا إضافة
 زلضةق أـ أ ا شلزكجة حبداخل أعجميةق سواء عيربت أـ ظلت على حاذلا؟.
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 : ترتيب ادلداخلامسادلبحث اخل

ادلػػراد بػػه ادلػػػنهج الػػذم يسػػػلكه ادلعجمػػي ب ترتيػػػب مػػواد معجمػػػهق كمػػن ةػػػة ترتيػػب الكلمػػػات ك 
 ا يأيت تاليا.هيأيت أكال ك أيادلشتقات أيها 

علػى مسػتعمل ادلعجػم للعثػور علػى ضػالته بأيسػر السػبلق فهػو علػى  إذ من شأف الرتتيب التيسػًن
خػػرق أك هػػو رفػػه األكؿق كيػػرتؾ للقػػارئ الطػػرؼ اآلطحػػد تعػػًن "علػػي القػػامسي" حبػػل ؽلسػػ  ادلعجمػػي ب

 1عربة يقودها ادلعجميق ك يسافر هبا مستعمل ادلعجم.
ك الرتتيػػػػب هػػػػو خطػػػػوة تاليػػػػة  مػػػػحمل اللغػػػػةق حيػػػػث ػلػػػػدد ادلعجمػػػػي ادلنهجيػػػػة ادلتبعػػػػة ب تصػػػػنيفه 

 لتوافر ادلعجم كما سبق ك أف أشرنا.لللفاظق ك هو شرط 
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  اػدثوف الػركن األساسػي ب ادلعجػم إذ ػلفػ  كقػت مسػتعمل األعليػة عػدٌ  ك دلا كانت له هػذ   
تسػػجيلق ك يكشػػف عػػن العالقػػة بػػٌن مشػػتقات ادلػػادة ادلعجػػمق ك يعمػػل علػػى ضػػبح عمليػػة الرصػػد ك ال

 1الواحدة.
ك يتفػػرع هػػذا الرتتيػػب إىل فػػرعٌن كبػػًنين يصػػباف ب مصػػب كاحػػدق ك هػػو تن ػػيم مػػواد ادلعجػػم ك 

 تسهيل البحث على القارئق ك يتمثل الفرعاف ب:
I-  :الرتتيب اخلارجي 

لوجػود ادلعجػمق  ان أساسػي ان شػر  ق كونػه2كهو ما اصطلو عليه "أمحد سلتػار عمػر" بالرتتيػب األكػرب
 .ان أـ حديث ان ققدؽلان أك أجنبي ان ك ال يكاد ؼللو منه أم معجم سواء كاف عربي

فػػادلعجمي بعػػد مجػػحمل مادتػػه ؼلتػػار الطريقػػة ك الػػنهج ادلناسػػب لرتكيػػب هػػذ  ادلػػادةق لػػذا أ لػػق عليػػه 
ك كأنػه ؽلثػل الشػكل اخلػارجي للمفػرداتق كنقطػة الضػوء الػيت اػذب القػارئ  3"الرتكيب العاـ للمعجم"

 جرد تصفحه للمعجم.حب

ك قد تعددت منهجيات الرتتيب اخلارجي للمدخل ب ادلعاجم العربيةق ك علػى أساسػها اسػتنبح 
 العلماء ادلدارس ادلعجميةق ك ؽلكننا حصر هذ  ادلنهجيات ب ةانية أظلاط رذيسية هي:

 يب العشوائي:الرتت -9

هبػػذا االسػػم نتيجػػة لعػػدـ إتبػػاع ن ػػاـ معػػٌن ب ترتيػػب ادلػػداخلق داخػػل ادلعجػػمق فهػػو يػػورد  يك مسػػ
ادلػػداخل مػػن غػػًن اعتمػػاد  ػػج كاضػػو ييسػػر علػػى مسػػتعمل ادلعجػػم احلصػػوؿ علػػى بغيتػػهق ك قػػد ميثػػل لػػه 

فقػػػحق  ق ألنػػػه اعتمػػػد الرتتيػػػب اذلجػػػاذي ب أكؿ ادلػػػادة ػهػػػ 206بكتػػػاب ا ػػػيم أليب عمػػػرك الشػػػيباين  
فالباحث عن الكلمة تبدأ بالباء مثال عليه أف يراجحمل كل ادلادة ادلبدكءة بالباء  أم باب الباءق للوصػوؿ 

 4إىل مبتغا .
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ك لكننػػا إذا ن رنػػا ضلػػن مػػن زاكيػػة مغػػايرة لوجػػدنا  قػػد اعتمػػد الن ػػاـ اذلجػػاذيق فبمجػػرد تصػػنيفه  
أكاذل األصوؿ يكوف قػد اتبػحمل  ػج معػٌنق لػذا نػرل كثػًن مػن الدارسػٌن ينسػبوف إليػه مدرسػة للمواد على 

 الرتتيب اذلجاذي على أكاذل األصوؿ.   

 الرتتيب ادلبوب:  -2

ك هو ترتيب يقتصر على ادلعاجم اليت ترتبح بكتاب أك نػر معػٌنق فتػأيت مػداخل ادلعجػم مرتبػة 
 ق ك هػػذ  الطريقػػة رلسػػدة ب غالػػب األحيػػاف ب كتػػب حسػػب كركدهػػا ب الكتػػاب أك ب الػػنر ادلعػػا

 تفسًن غريب القر ف الكرميق ك ادلعاجم ادللحقة بالكتاب ادلدرسي لتعليم اللغة األجنبية خاصة.
قسػػم  حيث ػهػػ276كمػػن أمثلػػة هػػذا النػػوع مػػا صلػػد  ب كتػػاب تفسػػًن غريػػب القػػر ف البػػن قتيبػػة  

ب القسػم الثالػث منػهق حيػث رتػب ادلفػردات فيػه علػى  معجمه إىل ثالثػة أقسػاـ ك اعتمػد هػذ  الطريقػة
 1حسب كركدها ب كل سورة.

 

 الرتتيب ادلوضوعي:  -3 

حيػػػث اسػػػتندت ب ترتيػػػب  –معػػػاجم ادلعػػػاين  –كهػػػو الرتتيػػػب الػػػذم تبنتػػػه ادلعػػػاجم ادلوضػػػوعية 
أمثلتهػا موادها على تصنيفها حسػب معانيهػا أم ب حقػوؿ دالليػةق لكػل حقػل مفرداتػه اخلاصػة ك مػن 

 .ت" ق ك "األلفاظ البن السكيػه224"الغريب ادلصنف أليب عبيد القاسم بن سالـ"  

كما ؽلكننا إدراج الرساذل اللغوية ضمن هذا النػوع إذا اعتمػدت ب ترتيػب مفرداهتػا هػذا ادلػنهجق 
طػرق  ق ك ادلػهػ203يػل  حيث ضمت كل رسالة مفردات موضوع ماق ك مثاذلا: السالح للنضر بػن مش

 2 .ػه215يا ق كخلق اإلنسافق ك الشجر أليب زيد األنصارم  ادل

 الرتتيب الداليل:-4
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كػػل حقػػل منهػػا ادلفػػردات ب حقػػوؿ دالليػػةق يرمػػز   ك هػو الرتتيػػب الػػذم يعػػىن فيػػه صػػاحبه بتقسػػيم
إىل قطػػاع معػػٌن مػػن اخلػػربة اإلنسػػانيةق حيػػث ترتػػب ادلفػػردات ضػػمنه ترتيبنػػا داللينػػاق أم حبسػػب قرهبػػا ب 

 من كلمة ادلدخل أك بعدها عنهاق فهي هبذا هتدؼ إىل إعطاء ادلرتادفات أكثر من شرح ادلعىن.ادلعىن 
 تقسػػيم ا بمػػك كتلػف معػػاجم هػذ  الطريقػػة عػن سػػابقتها ب معا ػػة ادلػادة ادلعجميػػةق مػحمل اتفاقه

 ادلفردات حسب ادلوضوعات.
 1 .ػه320كمن أمثلتها "األلفاظ الكتابية لعبد الرمحن بن عيسى اذلمذاين"  

 الرتتيب النحوي:-5

ك هو ما عيرؼ عند "زيػن كامػل اخلوسػيكي" بالرتتيػب البنػاذيق ك هػو الػذم يراعػي فيػه ادلعجمػي 
ك عليػػة فهػػل هػػي الزمػػة أـ متعديػػة ...فكانػػت بنػػاء الكلمػػة مػػن حيػػث إذا كانػػت امسيػػة أـ فعليػػةق ك إذا  

 هكذا.
ػػا ل تصػػنيفق حيػػث ترتػػب ادلفػػردات بنػػاءن علػػى لإذ جعلػػوا مػػن األصػػناؼ النحويػػة ك الصػػرفية أساسن

هػػػذا النػػػوع أك ذاؾق إذ صلػػػد األفعػػػاؿ الثالثيػػػة مػػػثالن مرتبػػػة  ػػػت صػػػنف األفعػػػاؿ مػػػحمل مراعػػػاة احلركػػػة ب 
  احلركؼق ك األمساء كذل  ك الصفات...

ك مػػػن أمثلػػػة هػػػذا النػػػوع مػػػن معػػػاجم األبنيػػػة صلػػػد "ديػػػواف األدب ب بيػػػاف لغػػػة العػػػرب" لصػػػاحبه 
   حيث جاء معجمه مقسم حسب التقسيم التايل:ػه 350  إسحاؽ الفارايب

كتاب السػاملق كتػاب ادلضػاعفق كتػاب ادلثػاؿق كتػاب ذكات الثالثػة  األجػوؼ ق ككتػاب ذكات 
 2األربعة  الناقر .

 الرتتيب اجلذري:-6

سر لف ية تشتمل كػل كاحػدة علػى عػدد مػن ادلشػتقات الػيت أك هو الذم تقسم فيه األلفاظ إىل 
ذر كاحدق فادلداخل تتكوف من ا ذكر ك ادلشتقات اليت تػدرج  ػت ا ػذر الػذم تنتمػي تولدت من ج

إليػػهق ك هنػػا يواجػػه ادلعجمػػي مشػػكلة ترتيػػب ادلشػػتقات داخػػل ا ػػذرق هػػذ  األخػػًنة ظلػػت عاذقنػػا علػػى 
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أصػػحاب ادلعػػاجم إىل أف شػػهدت تطػػورنا ملحوظنػػا بسػػبب تقػػدـ األحبػػاث الصػػرفيةق الػػيت سػػاعدت علػػى 
دلعضلةق لذا صلد ادلعاجم احلديثة قد رتبت ادلشتقات ترتيبنا زلكمنا.إزاحة هذ  ا

1 

 الرتتيب التقلييب:-7

  ب معجمػػه ادلشػػهور  العػػٌن  ػهػػ 175محػػد الفراهيػػدم  أكهػػو الرتتيػػب الػػذم ابتكػػر  اخلليػػل بػػن 
لكػل مفػردة  أعطػىق كمػن ةػة بنسػأعلػى الرتتيػب الصػويت الػذم رأل انػه  األمػرحيث اعتمد ب بادئ 

الثالثػػي ينػػتج سػػتة صػػورق ب حػػٌن  األصػػلتوصػػل إىل أف  إذمجيػػحمل صػػورها ادلمكنػػة عػػن  ريػػق التقليػػبق 
صػورةق كهػو  اخلماسػي فػإف لػه محلػة ك عشػركف األصػلربػاعي أربعػة ك عشػرين صػورةق أمػا لا األصػلينتج 

عملها ك الرياضػػػػي علػػػػى مفػػػػردات اللغػػػػةق بغيػػػػة حصػػػػرها  مسػػػػت اإلحصػػػػاذيهبػػػػذا حػػػػاكؿ تسػػػػليح ادلبػػػػدأ 
 مهملها .

ك ينػػتج عػػن هػػذا الرتتيػػب تضػػ م ادلػػواد ب األبػػواب األكىل ب حػػٌن تتنػػاقر تػػدرغلينا مػػحمل احلػػركؼ 
 األخًنة.   
 "ق"هتذيب اللغػة ػهػ 356هػذا النػوع إىل جانػب "العػٌن" صلػد"البارع ب اللغػة للقػايل   أمثلػةكمػن 
 2 "ق ك...ػه 385 "ق "ايح ب اللغة للصاحب بن عباد  ػه 370للزهرم 

 الرتتيب اذلجائي:-8

ادلقصود بالرتتيب اذلجاذي ثالثة أظلاط رذيسية ب الرتتيبق حيث مشلت لف ػة "هجػاذي" كػل مػن 
بنتػه ادلعػاجم ت  الرتتيب األلفباذيق ك الرتتيب الصويتق كالرتتيب األهدم ق أما الرتتيب الصويت فهػو مػا 

اسػػػت دمهق سػػػواء ب  االرتتيػػب األهػػػدم مل ييعػػػرؼ معجمػػيػػة ك قػػػد تطرقنػػا ألمثلتهػػػاق ب حػػػٌن أف بالتقلي
 القدمي أك احلديث.

 أما الرتتيب األلفباذي فهو ب حد ذاته يتفرع إىل:

                                                           

.54ين ر: * علي القامسيق ادلعجمية العربية بٌن الن رية ك التطبيقق ص  1
 

ق 1999ق 1ين ر: * زلمد عبد هللا القوامسةق معامل ب اللغة العربية ب مركز الكتاب األكادؽليقعمافق األردفق ط2
.  78ص  



   ك ػهػ 538* حسب األكاذل محمل مراعاة الثػاين فالثالػثق ك مثالػه: أسػاس البالغػة للزسلشػرم   
للبسػتاينق ك ادلعجػم الوسػيح ك ب لػويس معلػوؼق ك البسػتاف ما جاء من معاجم حديثةق كادلنجػد لػل
 الوجيز للمجمحمل اللغة العربية بالقاهرة. 

عػػل مػػ  خػػر األصػػل بػػابق  ن* حسػػب األكاخػػر ك هػػو مػػا عيػػرؼ بالرتتيػػب حسػػب القافيػػةق إذ غلي
 أكله فصل محمل مراعاة ما بينهما.ك 

 ق القػػاموس ػهػػ 711 ق لسػػاف العػػرب البػن من ػػور ػهػػ 393ك مػن أمثلتػػه: الصػػحاح للجػوهرم  
 1 .ػه 1205  ك تاج العركس للزبيدم  ػه 817ح للفًنكز أبادم  اي

ذا نصػػل إىل أف العػػرب قػػد تفننػػوا كثػػًننا ب ترتيػػب مػػواد معػػامجهمق ك هػػو مػػا يعكػػس مػػدل هبػػك 
التيسػػًن ك السػػمو بػػادلعجم  ذلػػدؼ  قيػػقالنضػػج ادلعػػرب العػػريبق إذ كػػاف ل هػػور الواحػػدة تلػػو األخػػرل 

 ضوح.العريب إىل درجة السهولة كالو 

ك كتلف نسبة الذيوع من منهجية إىل أخرل على أساس الدافحمل السالف الذكرق ك محمل هذا فإف  
 كل  ريقة اثل كسيلة من كساذل  قيق الغاية اليت صينف من أجلها ادلعجم.          

- II:الرتتيب الداخلي 

كهػػػو ترتيػػػب ادلعلومػػػػات الػػػيت تػػػػرد ب ادلػػػدخلق ك قػػػػد أ لػػػق عليػػػػه "أمحػػػد سلتػػػػار عمػػػر" بالرتتيػػػػب 
 ق ن رنا لعدـ تطبيقه ب أغلب ادلعاجم العربية القدؽلة.2األصغر

عػدـ  كرب عقبة تصادؼ الباحث ب معامجنػا اللغويػةأاله" علمحد فارس الشدياؽ"ب بياف إأيقوؿ 
ففيهػػا خلػػح األمسػػاء باألفعػػاؿق كالثالثػػي بالربػػاعيق كاجملػػرد بادلزيػػدق ك خلػػح ترتيػػب ادلػػواد ترتيبنػػا داخلينػػاق 

 3ادلشتقات بعضها ببعبق فرحبا رأيت الفعل اخلماسي ك السداسي قبل الثالثي ك الرباعي..."
فهو يهػتم برتتيػب ادلشػتقات الػواردة  ػت ادلػدخلق بغيػة تسػهيل عمليػة البحػث لػدل القػارئق ك 

دته أغلػب ادلعػاجم احلديثػة كػل ٌسػجالصرفيةق لذا  األحباثدمنا ملحوظنا بتقدـ قد عرؼ هذا الرتتيب تق
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حسػػب مػػا يػػرا  مالذػػم لطبيعػػة معجمػػهق هػػذا ك صلػػد "أمحػػد سلتػػار عمػػر" قػػد رسػػم سلطػػح ذلػػذا الرتتيػػب 
 :1دعت الضركرة ذكر  ك هو

 تبدأ كل مادة باألفعاؿ تتلوها األمساء.  -1
 ترتيب األفعاؿ على النحو التايل:  -2
يػىٍفعىػػليق  -األفعػاؿ الثالثيػة اجملػردة حسػػب حركػة العػٌن ب كػل مػػن ادلاضػي ك ادلضػارعق فػىعىػلى  -أ   

 يػىٍفًعل. -يػىٍفعىليق فىًعلى  -يػىٍفعيلق فىًعلى  -يػىٍفًعليق فػىعيلى  -يػىٍفعيلق فػىعىلى  -فػىعىلى 
كلمػة الالرتتيب اذلجاذي حلػركؼ ادلزيدة  مزيد حبرؼق حبرفٌنق بثالثة ق مث حسب األفعاؿ الثالثية  -ب  

 داخل كل نوع.
 * أىفػٍعىلىق فىاعىلىق فػىٌعل.     
 * افتعلقافعٌلق انفعلق تفاعلق تفعَّل.   
 لق افعٌوؿ.ع* استفعلق افعاٌؿق افعو    
 األفعاؿ الرباعية اجملردة.      -ج  
 األفعاؿ الرباعية ادلزيدة. -د   

ترتيبنػػا هجاذينػػا دكف اعتبػػار احلػػرؼ أصػػلي أك مزيػػدق ك حػػٌن يتفػػق لف ػػاف أك  األمسػػاءترتيػػب  -3
 أكثر ب احلركؼ الساكنةق نطبق إحدل القاعدتٌن:

 * ين ر إىل حركة احلرؼ األكؿق فيبدأ بالفتحةق مث الضمةق مث الكسرة. 
ةق مث * إذا كجػػػػدنا اتفػػػػاؽ ب حركػػػػة احلػػػػرؼ األكؿ ين ػػػػر إىل الثػػػػاينق فيبػػػػدأ بالسػػػػكوفقمث الفتحػػػػ

 الضمةقمث الكسرة.
اسػػت داـ ن ػػاـ اإلحالػػة بالنسػػبة للكلمػػات الػػيت قػػد يشػػتبه أصػػلهاق كػػذل  الكلمػػات الػػيت  -4  

 األحرؼ الزاذدة.يتعدد رمسهاق كالكلمات ادلٌعربة ك األعجمية اليت ي ن اشتماذلا على بعب 
 توضحمل األلف بعد اذلمزة ب الرتتيب اذلجاذي. -5
 كاحدة عند الرتتيب.تعامل اذلمزة بطريقة  -6
 يعترب احلرؼ ادلضٌعف حبرفٌنق ك توضحمل الكلمة ب ترتيبها اذلجاذي بناء على ذل . -7
 الكلمات ادلعرٌبة ك األعجمية توضحمل  ت حركفهاق باعتبار أف مجيعها أصلية. -8
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الكلمػػات األعجميػػة الػػيت خضػػعت لقواعػػد العربيػػةق تعامػػل معاملػػة األلفػػاظ العربيػػةق إذ يػػورد  -9
 رها ك من ةة توضحمل قاذمة هميحمل أخواهتا اليت ذلا عالقة هبا.جذ

عند تعدد مجوع االسمق كؼلتلف ادلعىن لكػل مجػحملق أك تتعػدد مصػادر الفعػل مػحمل اخػتالؼ  -10
 ادلعىن أيضناق تتعدد ادلداخل بناءنا على ذل  ك ترقم حسب الشيوع ك ادلعركؼ.

 حية دلا هي عليه مع م ادلعاجم احلديثة.فهذا النموذج ادلقرتح للرتتيب الداخلي ؽلثل صورة 
يكػػوف كفػػق نػػوعٌن مػػن  ترتيبػػان داخليػػان  هػػذا كقػػد رأل عػػدد مػػن البػػاحثٌن أف ترتيػػب ادلػػواد ادلعجميػػة

 1ا "بالرتتيب باالشرتاؾ" ك " الرتتيب بالتجنيس".هالرتتيب كعلا ما أ لق عي

ف ادلعجمػػي يرجػػحمل العديػػد مػػن أمػػا األكؿ فػػًناد بػػه أف يكػػوف الشػػكل كاحػػدق كادلعػػاين سلتلفػػةق أم أ
ادلػدخلقيورد   مػن الدالالت إىل جذر كاحد غلمعها ب مدخل كاحدقفكل ما يتوجس فيه معػىن قريػب

 تهقكهػػذا النػػوع مػػن الرتتيػػب معتمػػد بطريقػػة كبػػًنة ب ادلعػػاجم العربيػػةقكهو مبػػالغ فيػػه علػػى حػػٌد تعبػػًن 
يتطلػػػب أف تػػػدرج  ػػػت ادلػػػدخل الواحػػػد البػػػاحثوف لدرجػػػة الػػػوهم إذ يقوؿ"زلمػػػد رشػػػاد احلمػػػزاكم" : " 

 2مفاهيم أك معاف كثًنة متداخلةق إىل حٌد اخلطأق ألنه يوهم أف كل ادلعاين ترجحمل إىل أصل أساسي".
فهػػم يػػركف أف هػػذا اخلطػػأ نػػاتج علػػى أف ادلػػدخل الواحػػد يضػػم كػػل معػػاين الفعػػل الػػالـز كادلتعػػدم 

 راد شرحها.من األلفاظ ادلكغًنها  3حرفٌنق إىل جانب األساليب كاألمثاؿؼ أك ر حب
كهػػػذا الرتتيػػػب مسػػػتمد مػػػن مبػػػدأ االقتصػػػاد ب اللغػػػةقحيث يعػػػرب ادلػػػدخل الواحػػػد علػػػى دالالت 

 4عديدة ال  صىق شلا جعلها تغرؽ ب باب االختصار إىل درجة الغموض كاإلهباـ.
تعػدد سق فهو عكس سابقهق إذ صلد تعدد ادلداخل ذات الشكل الواحد مػحمل ينجأما الرتتيب بالت

ادلعػػػاينق فهػػػو غلعػػػل لكػػػل داللػػػة مػػػدخالن خاصنػػػاق علػػػى الػػػرغم مػػػن تكػػػرار نفػػػس ادلػػػدخلق كهػػػو يهػػػدؼ 
 5إىل"غايات تربوية تارؼلية حضاريةق فضالن على أنه ؽليز بٌن ادلداخل البسيطة كادلركبة ك ادلعقدة".
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ا أصػػل ن الفػػرؽ بػػٌن النػػوعٌن أف أصػػحاب الرتتيػػب باالشػػرتاؾ يػػركف الكلمػػة كحػػدة لغويػػة ذلػػمػػكيك 
داليل ثابػػػت ال يتغػػػًنق مػػػحمل كجػػػود مػػػدلوالت ثانويػػػة تسػػػتنبح مػػػن االسػػػتعماؿق ب حػػػٌن ين ػػػر أصػػػحاب 

 1التجنيس للكلمة على أ ا كحدة كالمية مستقلة حبسب سياقها.
ك هبذا نػرل أف أصػحاب االشػرتاؾ يسػعوف إىل اإلغلػازق أمػا أصػحاب التجنػيس فهػم يػدعوف إىل 

 سياقها.اإل نابق ك استقالؿ اللف ة ب 
ك صػػػفوة القػػػوؿ أف الرتتيػػػب الػػػداخلي للمػػػداخل تطػػػور تػػػدرغلينا ب العصػػػر احلػػػديثق ك هػػػو يتبػػػحمل 
ظلطػػٌن أساسػػيٌن يتمػػػثالف ب الرتتيػػب باالشػػرتاؾ ك الرتتيػػػب بػػالتجنيسق ك ادلعجمػػي أدرل باسػػػتحقاقية 

دعلا معجمه ك مستعمل ادلعجم ألم النمطٌن يوظػفق إذ أف هنػاؾ مػواد يتطلػب شػرحها اسػتعماؿ أحػ
 دكف اآلخر ك العكس جاذز.

 ادلعلومات الواردة يف ادلدخـل:: سادسادلبحث ال

سػػبق ك أشػػرنا ب عنصػػر تػػأليف ادلػػداخل إىل أف كػػػل مػػدخل عليػػه أف ػلتػػوم علػػى رلموعػػة مػػػن 
ادلعلومػػاتق ك ادلتمثلػػة ب ادلعطيػػات الصػػرفية ك النحويػػةق إىل جانػػب شػػرح ادلعػػىنق ك هػػو مػػا ؽلكننػػا عػػٌد  

 تعريػػف ادلػػدخلق الػػذم هػػو بػػدكر  يتطلػػب إىل شػػواهد ك أمثلػػة للتػػدليل علػػى صػػحة مػػا ذهػػبمػػن بػػاب 
 من ادلعىن. إليه

:"ػلتوم كل مدخل معجمي على رلموعة من ادلعلومػات الضػركرية إلدراؾ "بنعيسىزغبوش"يقوؿ 
كيفيػػات ا فيهػػا ادلقومػػات الصػػوتيةق كمالمػػو اييػػز ًقطعهػػا ك  حبػػات اللغويػػة كفهمهػػا ك اسػػتعماذلاق الوحػػد

انت امهػػاق ك كيفيػػة ترتيػػب الكلمػػات لتكػػوين مركبػػات ك مجػػل ك نصػػوص سػػليمة التكػػوين... كمػػا يػػوفر 
 2ادلدخل ادلعجمي كيفية هتٌجي الكلمة ككيفية النطق هبا".

 هػػذا فهػػذ  ادلعلومػػات هػػي جػػزء مػػن ادلػػدخل إذ تسػػاهم ب شػػرحه ك التعريػػف بػػه ك سػػنحاكؿ ب
 البحث التعرض إليها ك لو بطريقة موجزة ك هي كاآليت:

I-        :ادلعلومات الصوتية والصرفية 
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دخل مباشرةق إذ تعارؼ أصحاب ادلعاجم على كضحمل ادلعلومات الصوتية ك الصرفية بعد كلمة ادل
من شػأ ا إعطػاء صػورة صػرفية للمػدخل الػيت هػي بػدكرها تسػاعد علػى ترسػيخ بعػب ال ػواهر ب ذهػن 

 ستعمل ادلعجم.م
 1التنػوين"مػحمل مراعػاة  تمثل هذ  ادلعلومات ب"ضبح كل كلمة بالشػكل التػاـق حبػا ب ذلػ  ادلػدٌ تك 

تغػػػًن احلركػػػة يتغػػػًن بمػػػحمل أف هػػػذا الضػػػبح ال يقتصػػػر علػػػى ادلػػػدخلق بػػػل يشػػػمل كػػػذل  مجيػػػحمل ادلشػػػتقات ف
 ادلعىن.

بالكامػػػػل فهػػػػي ضػػػػركرية ك التنحصػػػػر ادلعلومػػػػات ب هػػػػذا بػػػػل تتعػػػػدل إىل إعػػػػادة هتجحلػػػػة الكلمػػػػة 
 كأف يقوؿ بادليم ادلضمومة ك ا يم ادلفتوحة.2دلساعدة القارئ على تلف ها بصورة سليمة.

هػػذا كصلػػد بعػػب ادلعجميػػٌن مػػن يضػػطر إىل اإلشػػارة إىل أف الكلمػػة مثػػل كػػذاق أك علػػى كزف كػػذا 
من الكلمات ادلعركفة ك ادلشهورة مساعينا.

3 
ب النقػاط الػيت رأل أ ػا تػدخل ب داذػرة الصػرؼ كػإيراد هذا كأضػاؼ زلمػد أمحػد أبػو الفػرج" بعػ

ادلصدرق حيث يعرب ادلعجمي عن ذلػ  بقػوؿ صػريو كػأف يقػوؿ مصػدر  كػذا أك يسػت دـ الرمػز حيػث 
 4صلد ب ادلعاجم رمز  مر  كهو لذكر ادلصدر كذل  أدخل ذكر الصفة ادلشبهة ك ا محمل أيضا.

فية علػػى ادلعجػػم تسػػاعد مسػػتعمله علػػػى فكػػل هػػذ  ادلعلومػػات مػػن شػػأ ا أف تضػػفي صػػبغة صػػر 
 النطق السليم إىل جانب تزكيد  بقواعد تعليمية.

شػى ال  ريػف بس أك لػكقد رأل "علي القامسي" أف مثل هػذ  ادلعلومػات تكػوف ضػركرية عنػدما ؼلي
النسػػخ أك عنػػدما تكػػوف الكلمػػات غريبػػة أك حوشػػٌيةق أك عنػػدما يكػػوف للكلمػػة عػػدة أنػػواع مػػن الشػػكل 

 أك للداللة على معافو سلتلفة. للمعىن ذاته
كتكوف غًن ضركرية إذا كانت ادلداخل معركفة للقػارئق فيتوقػحمل ادلعجمػي أف مسػتعمل ادلعػامجملم 

 5هبا.
                                                           

. 270نور اذلدل لوشنق مباحث ب علم اللغة ك مناهج البحث اللغومق ص   1 
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.62ق ص1991  

اين ك ادلفرداتق دار الثقافةق عمافق عبد الكرمي رلاهدمرداكمق مناهج التأليف ادلعجمي عند العربق معاجم ادلعين ر:  3
. 662ق ص 2010ق 1األردفق ط  

ين ر: زلمد أمحد أبو الفرجق ادلعاجم اللغوية ب ضوء دراسات علم اللغة احلديثق دار النهضة العربيةق بًنكت ق لبنافق  4
.79-76ق ص1966دطق  

.40علي القامسيق ادلعجمية العربية بٌن الن رية ك التطبيقق صين ر:   5 



 

II-        :ادلعلومات النحوية 
ك ادلػػػراد هبػػػا تلػػػ  التعلػػػيالت النحويػػػة الػػػيت  كػػػم االسػػػتعماالت اللغويػػػة كاحلػػػذؼ ك الزيػػػادة ب 

 1األبنية ك ادلشتقات.
 

غلػػػب األحيػػػاف ب التػػػذكًن ك التأنيػػػث ب ا ملػػػة جػػػوازنا ك يأل هػػػذ  ادلعلومػػػات النحويػػػة فثػػػك تتم
 2...كجوبناق ك بياف ما يتعلق بالبناء ك اإلعراب ك

كمػػػا صلػػػػد إىل جانػػػب ذلػػػػ  إشػػػػارات دلواضػػػحمل التعريػػػػف ك التنكػػػػًنق كػػػذل  الضػػػػماذر ادلتصػػػػلة ك 
 3باب بياف التنوعات الشكلية للمدخل.اشتقاؽ اسم الفاعل مثالنق فهذا كله يدخل ب 

ك هػػذ  ادلعلومػػات قػػد تكػػوف مبثوثػػة بػػٌن  يػػات ادلعجػػم أك أف توضػػحمل ب مقدمتػػه خالصػػة لنحػػو 
 اللغة ادلكتوب هبا.

ك دلٌا كاف للمعجم عالقة كثيقة بالنحو اعترب  بعضهم بأنه رلػرد اسػقاط للمعجػم إذ تشػ ر ب 
 يلػػػيت ينتمػػػمػػػدخل  ينسػػػب إىل األصػػػناؼ النحويػػػة اهػػػذا األخػػػًن هويػػػة الكلمػػػاتق أم أف كػػػل لفػػػ   

 4إليها.
ك هبػػػذا نصػػػل إىل أف ادلعجػػػم يضػػػم إىل جانػػػب مفػػػردات اللغػػػة الكثػػػًن مػػػن ادلعلومػػػات النحويػػػة ك 

سػتحقهق ك يرجػحمل الفضػل ب هػذا إىل راذػد ادلعجميػة يالصرفية اليت تفيد مسػتعمل ادلعجػم بالقػدر الػذم 
سػاذل الصػوتية ك الصػرفية   إذ حول معجمه العديد مػن ادلػه 175العربية اخلليل بن أمحد الفراهيدم  

 ك النحوية اليت كانت مركز الثقل ب زما م.

-III :ادلعلومات ادلوسوعية 
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تعػػارؼ أصػػػحاب ادلعػػاجم منػػػذ القػػدمي علػػػى تضػػػمٌن بعػػب ادلعلومػػػات ادلوسػػوعية  ػػػت مػػػداخل 
عػن العػامل اخلػارجي غػًن اللغػومق ك تشػرح بعػب األشػياء  ان معامجهم بنسب متفاكتةق فهي تعكس صػور 

 ال األلفاظ.
ك تتجلػػى هػػذ  ادلعلومػػات ادلوسػػوعية ب ذكػػر أمسػػاء األعػػالـ ك األمػػاكنق كاألحػػداثق ك العصػػور 

 حبار.التارؼليةق كادلواقحمل ادلشهورةق كما تتضمن ادلعلومات ا غرافية كأمساء ادلدف ك األ ار ك األ
ـ مسػػتعمل ادلعجػػم دا صلػػد التعػػرض إىل بعػػب ادلصػػطلحات العلميػػة الػػيت كػػك إىل جانػػب هػػذ    

 محمل النر على احلقل العلمي الذم تنتمي إليه.
ا ب ن ػػػر بعػػػب ادلعجميػػػٌن إذ ب أحيػػػاف كثػػػًنة مػػػك رل ل هػػػذ  ادلعلومػػػات ال تعػػػد حشػػػونا أك تزايػػػدن

ر أف هػذ  ادلعلومػات وف من الضركرم إعطاء معلومات عػن العػامل اخلػارجيق ب حػٌن يػرل فريػق  خػكي
ادلركػػز ب الشػػػرح  اإلغلػػازأف يراعػػى  األكؿمكا ػػا ب ادلوسػػوعة ال ادلعجػػمق لػػذا اشػػرتط أصػػػحاب الػػرأم 

 1بذكر االسم ك هويته أك مكانه أك تارؼله.

IV- :التعريف 

ك هو عنصر من العناصر اليت ترد  ت ادلدخلق إذ هو شرح للمعىن بواسطة كلمات أخرل كقد 
أمحػد سلتػار عمػر" تعريػف ادلنا قػة لػه علػى أنػه "رلموعػة الصػفات الػيت تكػٌوف مفهػـو الشػيء نقل لنػا " 

 شليزنا عما عدا "
 2ك هبذا يكوف التعريف ك ادلٌعرؼ تعبًناف عن شيء كاحد أحدعلا موجز ك اآلخر مفصل.

ك هػػذا العنصػػر مػػن أصػػعب العناصػػر إذ هػػو شػػرح للمعػػىن ادلعجمػػي الػػذم يشػػتمل ب حػػٌد ذاتػػه 
 الثة عناصر ك هي:على ث

 * ما تشًن إليه الكلمة  الداللة األصلية.
 * ما تتضمنه الكلمة من دالالت غًن الداللة األصلية.

 * درجة التطابق بٌن العنصرين األكؿ ك الثاين.

                                                           

.161-160ر عمرق صناعة ادلعجم احلديثق ص ين ر: * أمحد سلتا 1  
   .  275-274* نور اذلدل لوشنق مباحث ب علم اللغة كمناهج البحث اللغومق ص           

.121أمحد سلتار عمرق صناعة ادلعجم احلديثق ص   2 



كهػذ  العناصػر غػًن ثابتػػة نتيجػة للتطػور الػػذم تعرفػه عػرب ادلراحػػل الػيت اػر هبػػا شلػا يػفدم بالضػػركرة 
ادلعػػػىن  –إىل تعػػػدد ادلعػػػىن ك عػػػدـ ثباتػػػهق ك هػػػذ  األخػػػًنة رأل علمػػػاء ادلعػػػاجم أ ػػػا أبػػػرز خصيصػػػة لػػػه 

 1.-ادلعجمي
 به.ا كاف ادلعىن غًن ثابت ك متعددق فقد تعددت  رؽ شرحه ك التعريف ك دل

 أنواع التعريف: 

اختلػػػف البػػػاحثوف ب إ ػػػالؽ اسػػػم هػػػذا العنصػػػرق فهنػػػاؾ مػػػن يطلػػػق علبػػػه" أنػػػواع التعريػػػف"ق ك 
 خركف يسػمونه "  راذػق التحديػد ادلعجمػي"ق ب حػٌن ذهػب فريػق إىل إ ػالؽ "  ػرؽ شػرح ادلعػىن" ك  

ة توضػػػيو معػػػىن كػػػل هػػػذا ػلمػػػل نفػػػس الداللػػػة ك ادلتمثلػػػة ب  ليػػػات الشػػػرح ادلسػػػت دمة ب ادلعجػػػم بغيػػػ
 ادلدخلق ك هذ  اآلليات ك الطرؽ ك األنواع متعددة ؽلكننا أف صلملها فيما يلي:

 التعريف بادلرادف:  -9 

 2كضحمل كلمة أخرل مساكية لكلمة ادلدخلق بغرض بياف معناها ك توضيحه".ك ادلراد به "
 هتا.أم أف تكوف كلمة ادلدخلق ك الكلمة الشارحة مرتادفتافق  مالف الداللة ذا

بػػأكثر مػػن كلمػػة كػػأف  –التعريػػف  -هػػذا ك قػػد يكػػوف ادلػػرادؼ لف ػػة كاحػػدةق أك يكػػوف التفسػػًن 
 3يذكر ادلعجمي عدة ألفاظ ذلا معىن كاحد.

ك هػػػػذ  الطريقػػػػة ب ن رنػػػػا تفيػػػػد مػػػػن ناحيػػػػة اكتسػػػػاب القػػػػارئ عػػػػدة ألفػػػػاظ مرتادفػػػػة تسػػػػاعد  ب 
بة أحياننػػا ب ن ػػر بعػػب اػػدثٌن إذ ال اسػػتعماله اليػػومي للغػػة. ك هػػي ب ذات الوقػػت  ريقػػة غػػًن صػػاذ

 تعطي صورة كاضحة عن ادلعىن ادلكنوف ب ادلدخل.

 التعريف بادلغايرة: -2

                                                           

.366-363ين ر: حلمي خليلق دراسات ب اللغة ك ادلعاجمق ص   1 

خالد فهميق ادلعاجم األصولية ب العربيةق دراسات لغوية ب النشأة ك الصناعة ك ادلعجميةق إيرتاؾ للطباعة ك النشر ك  2
221ق ص2005ق 1التوزيحملق القاهرةق ط  

دراسة ب الداللة الصوتية ك الصرفية ك النحوية ك  –ين ر:  زلمود عكاشةق التحليل اللغوم ب ضوء علم الداللة  3
.160,ص 2005ق 1ادلعجميةق دار النشر للجامعاتق مصرق القاهرةق ط   



ك ادلقصػػود بػػه أف تشػػرح الكلمػػة حبػػا ؼلالفهػػا ب ادلعػػىن ك نقيضػػهق ك هػػذ  احلالػػة صلػػدها عػػادة ب 
األسػػػػلوب كالعػػػػدؿ ك ال لػػػػم ك "ادلفػػػػردات ذات ادلعػػػػاين اجملػػػػردة ك العقليػػػػة الػػػػيت  تػػػػاج غالبنػػػػا إىل هػػػػذا 

 1العلم".
أم ادلفػػردات الػػيت صلهػػل شػػكلهاق ك لػػيس ذلػػا مػػا يرسػػم بػػه مسػػتعمل ادلعجػػم صػػورهتاق فهػػي تػػدؿ 

 على أشياء معنوية غًن مادية.
 ك يأيت ذكر النقيب مصحوبنا بألفاظ متعارؼ عليها مثل: ضدق نقيبق خالؼق عكس...

 التعريف بالرتمجة: -3

دخل بواسطة ترمجته إىل لغة أخرل مغايرة للغة ادلدخلق ك هذا األمر ال يتعلق ك ادلراد به شرح ادل
باأللفاظ ادلعرٌبة فقح الػيت  وعتهػا العربيػة حسػب أسػاليبهاق إذ عنػد شػرحها يرجعو ػا إىل أصػلهاق كإظلػا 
يشػػمل كػػذل  األلفػػاظ العربيػػة بصػػفة عامػػة إذ حػػٌن يتعػػذر علػػى ادلعجمػػي إغلػػاد الشػػرح ادلناسػػب يقػػـو 

 2ب اللغة األجنبية. هطاء مقابلبإع
ضػػػعف احلصػػػيلة اللغويػػػة عنػػػد  علػػػى فهػػػذ  الطريقػػػة إف كجػػػدت ب ادلعػػػاجم العربيػػػة فهػػػي تسػػػاعد

القػػػارئق ب لغتػػػه األصػػػلية حيػػػث يعتقػػػد ادلعجمػػػي أف مسػػػتعمل ادلعجػػػم علػػػى إدلػػػاـ تػػػاـ حبفػػػردات اللغػػػة 
 األجنبية.
 
 التعريف بادلعروف: -4
ك هو ما أ لق عليه "خالد فهمي" مصطلو "الشرح ادلوًهم"ق كهي  ريقة اعتمد فيها أصحاب  

ادلعػػػػاجم ب شػػػػرحهم للمػػػػداخل علػػػػى التصػػػػريو بلفػػػػ  كاحػػػػدق ك االكتفػػػػاء بقػػػػوذلم أنػػػػه "معػػػػركؼ" أك 
 3"مشهور"ق ك قد ن ر إليها الباحث نفسه على أ ا ليست  ريقة للشرح ك التفسًن.

أف صاحب ادلعجم ب هػذ  احلالػة ااهػل التطػور اللغػوم الػذم ػلػدث ك هو زلق ب هذا حيث 
 للغةق فما هو معركؼ ب هذا العصرق غًن ما كاف معركؼ ب عصر ماض.

                                                           

.347رشيد العبيدمق أحباث ك نصوص ب فقه اللغة العريبق ص   1 
م ك ادلعجميةق ص خالد فهميق تراث ادلعاجم الفقهية ب العربيةق دراسة لغوية ب ضوء أصوؿ صناعة ادلعجين ر:  *  2

234-235  .  
.161زلمود عكاشةق التحليل اللغوم ب ضوء علم الداللةق ص *   

.231ين ر: خالد فهميق ادلعاجم األصولية ب العربيةق دراسة لغوية ب النشأة ك الصناعة ادلعجميةق ص   3
 



كمػػػا أف اخػػػتالؼ البيحلػػػات االجتماعيػػػة ب نفػػػس العصػػػر غلعػػػل مػػػن ادلعػػػركؼ ب بيحلػػػة غػػػًن الػػػذم 
 معركؼ ب بيحلة أخرل.  

 التعريف باإلحالة: -5

الػػذم يعتمػػد علػػى إحالػػة معػػىن اللفػػ  إىل لفػػ   خػػرق قػػد يكػػوف تطػػرؽ إليػػهق ك ك هػػو التعريػػف 
يسػػتعمله ادلعجمػػي بغيػػة انػػب التكػػرار الػػذم ال  اذػػل منػػهق أك اسػػتغالله كسػػيلة للحفػػاظ علػػى معػػاين 

 1األصل ك ادلشتقات.
ك هػػذ  الوسػػيلة ب كاقػػحمل األمػػر غػػًن ناجعػػة بػػادلرةق إذ علػػى مسػػتعمل ادلعجػػم أف يبحػػث ب بػػادئ 

ألمر على اللف ة اليت يبحث ذلا عن معىنق ك من ةة  يله للبحث عن لف ػة أخػرل قػد تكػوف أحياننػا ا
 سي على معىن بذاته.اة غموض غًن ر كامغًن معرٌفة تعريفنا كاضحناق فيبقى الباحث ب د

 التعريف ادلنطقي: -6

ادلادم فيصفه ك  ك هو الذم يعتمد ادلنطقق حيث يركز ب تعريف ادلداخل على ادل هر اخلارجي
 يبٌن خصاذصه ك مضمونه ك ضلو ذل  من ادلعلومات اليت تعطي صورة كاضحة عنه.

فهو" يصنف الكلمات حبسب اسوسقك اجملرد ق ك احلقيقةق ك اجملػازق ككثػًننا مػا يفسػر ادلػدخل 
 2همل أك نر يصف مضمونه".

إذ برتكيز  على ا انب الوصفي فهو يعطػي العديػد مػن الصػفاتق ك ال يكتفػي بصػفة كاحػدةق   
هػػي ال تػػفدم الغػػرضق يقػػوؿ "ابػػن حػػويلي األخضػػر ميػػدين":"إظلا يهػػتم با انػػب الوصػػفي الػػذم ػلػػيح ف

فالتعػدد   3حبمٌيزات كخصاذر ادلعٌرؼ ك ادلالمو القابلة للفرزق ك التعٌدد كفقنا لتعدد احلدكد ك ادلعػاين".
 هنا هبدؼ توضيو الراية ك إشراؽ ادلعىن.

                                                           

ق 1ق دار الغرب االسالميق تونسق ط-قدؽلنا ك حديثنا-ين ر: * زلمد رشاد احلمزاكمق من قضايا ادلعجم العريب  1
.166ق ص1986  
ابن حويلي األخضر ميدينق ادلعجمية العربية ب ضوء مناهج البحث اللساين ك الن ريات الرتبوية احلديثةق   *           

.176ص  
.     166ق ص-قدؽلنا ك حديثنا -ايا ادلعجم العريب زلمد رشاد احلمزاكمق من قض  2

 

. 178ابن حويلي األخضر ميدينق ادلعجمية العربية ب ضوء مناهج البحث اللساين ك الن ريات الرتبوية احلديثةق ص 3  



 التعريف السبيب: -7

ك هو كاضو من خالؿ العنوافق إذ عادة ما يضطر ادلعجمي لشرح ادلػدخل بػذكر عٌلتػه ك سػببهق 
ٌػػػي كػػػذا ألنػػػه كػػػذا ك كػػػذاق ك ذلػػػذا عػػػادة مػػػا يسػػػت له هحيػػػث بػػػذكرعلا تتضػػػو الداللػػػةق كػػػأف يقػػػوؿ إظلػػػا مسه

ألفق إظلػػػاق ملق الػػػالـ فهػػػذ  مػػػا هػػػي إال أدكات للسػػػببيةق يػػػأيت بعػػػدها ادلػػػربر ك  ادلعجمػػػي بألفػػػاظ مثػػػل:
 1العلة.

 التعريف بالسيـــاق: -8

ك هو التعريف الذم ترد فيه الكلمة ب سياؽ ما ليتضو معناهاق فادلعىن يأيت ضمن عبارة لييفهم 
 من خالؿ السياؽ العاـ.

حػػػٌن يكػػػوف اللفػػػ  ذك دالالت عػػػٌدة فيػػػأيت ك هػػذا األسػػػلوب شػػػاذحمل ب ادلعػػػاجم العامػػػةق خاصػػػة 
 2ادلعجمي ك يستعمل كل معىن ب سياؽ خاصقك عليه أف ػلدد اجملاؿ ادلتداكؿ فيه ادلعىن.

تنبػػحمل أعليػػة  ديػػد اللفػػ  بػػذكر سػػياقاته ادل تلفػػة مػػن أف الكلمػػات ال الػػ  كجػػودنا رلردلػػذاهتاق  ك
كلكػػن كجودهػػا يتحقػػق ب اسػػت دامهاق ك الكلمػػة ذاهتػػا هػػي جػػزء مػػن ن ػػاـ أل ػػا قػػد الػػ  عػػدة معػػاف 

 فالسياؽ هنا يلعب دكرنا فعاالن ب إبانة ادلعىنق كتفسًن .3حسب است دامها ب السياؽ.

هنػاؾ مػن يضػيف التفسػًن أك التعريػف  ك ال تقف  رؽ التفسًن عنػد هػذا احلػٌدق حيػث صلػد هذا
بادلقػارب  ك ادلتمثػل ب تفسػًن اللفػػ  باسػتعماؿ أحػرؼ التشػابه غالبنػػاق كػذل  صلػد التفسػًن بالعػػامي ك 

 4يراد به شرح ادلدخل بلف  عاميق إىل جانبهما صلد التعريف بادلقلوبق ك بادلعاقب...

                                                           

.   163ين ر: زلمود عكاشةق التحليل اللغوم ب ضوء علم الداللةق ص   1
 

صوتق صرؼق ضلوق داللةق معاجمقمناهج البحثق -ية ب تراثنا القدميين ر: * صبيو التميميق دراسات لغو  2
199ق ص2003ق 1رلدالكم للنشر ك التوزيحملق عمافق األردفقط

.  

.206* زلمد القطيطيق أسس الصياغة ادلعجمية ب كشاؼ اصطالحات الفنوفق ص  

.   132ين ر: أمحد سلتار عمرق صناعة ادلعجم احلديثق ص  3
 

-198صوتقصرؼق ضلوق معاجمق مناهج البحثق ص–صبيو التميميق دراسات لغوية ب تراثنا القدمي ين ر:  4
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رغم من هذا التعدد ب أساليب الشرح ك التفسػًن إال أننػا صلػد بعضػها غػًن مفهػل ألداء ك على ال
مهامػػهق لػػذا صلػػػد " أمحػػد سلتػػػار عمػػر" قػػػد سػػرد شػػػركط للتعريػػف تعػػػارؼ عليهػػا العلمػػػاء منػػذ أفال ػػػوف 

 :1كأرسطوق كؽلكن إغلازها ب

 * االختصار ك اإلغلاز:   
ف فػن التعريػف ال رح مػا ؽلكػن االسػتغناء عنػهق ألتسػت دـ ب الشػ إف تعريفػات ادلعجػم ينبغػي أال

يعتمػػد فقػػح علػػى القػػدرة علػػى التحليػػل ك الفهػػمق لكػػن يركػػز علػػى شػػرح ادلعػػاين بإحكػػاـ مػػحمل براعػػة ب 
 ك كل تعريف غلب أف يقوؿ أكثر ما ؽلكن بأقل عدد من الكلمات. -فاحلكمة كن موجزنا -اإلغلاز

 * السهولة ك الوضوح:
علػى ادلعجمػي مراعاهتمػاق فػال يفسػر اللفػ  بلفػ  غػامب كال يعػٌرؼ حبػا  قعلا مستاف جوهريتافك 
 ال يػيٍعرىؼ.

 * انب الدكر: 
وؿ ادلعػاجم القدؽلػة حسػب قػالكلمػة بنفسػها أك بكلمػات مػن أسػرهتاق ك ك ادلراد بػه أف ال تعػرؼ

 الرجل: صار حسيبنا.
 

 انب اإلحالة للمجهوؿ: * 
  ع  ب حٌد ذاهتا غًن معرٌفة. كإحالة  س  إىل  ع ق ك

 * مراعاة النوع الكالمي للكلمة ادلعرفة:
إذ رأل الباحثوف أف على ادلعجمي أف يبدأ تعريف االسم باسمق ك الوصػف بوصػفق ك رأكا أنػه 

 ك العكس أيضنا. صفةمن العيب أف يعرؼ االسم بفعل أك 

 عنا داالن على ادلعرؼ كحد .* أف يكوف التعريف جامعنا شامالن لكل أفراد ادلعرؼق ك مان

 * ينبغي أف تكوف الكلمات ادلست دمة ب الشرح زلدكدة العدد.
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ك حوصلة القوؿ أف التعريػف بأنواعػه ك شػرك ه يبقػى جػزء مػن ادلعلومػات الػواردة  ػت ادلػدخلق 
يقػػوؿ  ك تػػربز أعليتػػه ب كونػػه األداة الفٌعالػػة ب شػػرح ادلعػػىن الػػذم هػػو بػػدكر  عمػػاد ادلعجػػم  كمركػػز ثقلػػه

 1"أمحد سلتار عمر" يقحمل ادلعىن ب بفرة اهتماـ ادلعجمي ألنه أهم مطلب دلستعمل ادلعجم.

V- :الشواىد 

لقػػوا  يعػػرض الكثػػًن مػػن البػػاحثٌن ذلػػذا العنصػػر علػػى أسػػاس أنػػه نػػوع مػػن التعريػػف ك الشػػرحق ك أ
معلومػػة مػػن سػػنلقي عليػػه الضػػوء علػػى أسػػاس أنػػه  حملن ضلػػن ب هػػذا ادلوضػػكػػعليػػه "الشػػرح بالشػػاهد"ق ل

 ادلعلومات ادلدرجة  ت ادلدخلق حبعزؿ عن التعريفق الذم هو اآلخر عنصرنا قاذمنا بذاته.
ـ يوثق بفصاحة ك الشواهد مجحمل شاهدق ك قد عرٌفه ادلعجم ادلفصل ب علـو اللغة على أنه " كال

   ثبػػػات القاعػػػدةق ك يكػػػوف إمػػػا مػػػن القػػػر ف ك إمػػػا مػػػن احلػػػديث الشػػػريف الػػػذم ٌصػػػو قاذلػػػهق يػػػفيت بػػػه إل
 2ا زيرة". ق ك إما من قباذل العرب الذين عاشوا بإسناد 

يتمثل ب القر ف  هو إظلا ال تأليفه كك ك من هنا نتوصل إىل أف الشاهد ليس من صنحمل ادلعجمي 
 أف نطلق عليها بأنواع الشواهد ك هي: ك احلديث ككالـ العربق كهذ  األخًنة هي ما ؽلكن

 شواىد قرآنية:   -9  

هػػػا نك هػػػي تتمثػػػل ب  يػػػات القػػػوؿ احلكػػػيم إذ إف "الػػػنر القػػػر ين أقػػػدـ النصػػػوص العربيػػػةق ك أبي
كأصػػػػحها علػػػػى اإل ػػػػالؽق ك كػػػػاف االستشػػػػهاد ب أكؿ األمػػػػر مػػػػن اللسػػػػاف العػػػػريب دلفػػػػردات القػػػػر ف ك 

كف إليه ف ك أفصحهاق شلا جعل ادلعجميوف يلجبلغ لغة أفالنر القر ين منز  عن اخلطأق ك هو  3معانيه".
.  ب االستدالؿ على صحة ما ذهبوا إليه من معافو
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 ة:  يشواىد حديث -2 

نطػػق باللغػػةق ك أمسػػا  لػػذا  ان تتجلػػى ب احلػػديث الشػػريفق حػػديث احلبيػػب ادلصػػطفى أفصػػو لسػػان
ضلػػى ادلعجميػػوف ضلػػو  ك استشػػهدكا بأقوالػػه خػػًن األنػػاـق مػػحمل أف االستشػػهاد بأحاديثػػه لقػػي اعرتاضنػػا مػػن 
قبل بعب الباحثٌنق ك محمل هذا فقد اسػتدؿ بػه بعضػهم اآلخػر حيػث رأكا أف "االستشػهاد باألحاديػث 

سػػػلم جػػػديرة بػػػأف تكػػػوف شػػػواهد لغويػػػة الػػػيت صػػػٌحت ركايتهػػػا لف نػػػا ك معػػػىن عػػػن النػػػيب صػػػلى هللا عليػػػه ك 
 1متميزةق ال يفوقها أم سياؽ لغوم عريب  خر".

 شواىد من كالم العرب:    -3

 :ك هي ب حدٌ ذاهتا تتفرع إىل
 شواىد شعرية: -أ

ب الشػػعر العػػريب خاصػػة إبػػاف عصػػر الفصػػاحةق حيػػث مثٌػػل الشػػعر كسػػيلة  تتجسػػد هػػذ  الشػػواهد
ق إذ رأكا فيػػه مػػادة لغويػػة 2ت عليهػػا مع ػػم ادلعػػاجم اللغويػػة الرتاثيػػةمػػمػػن الوسػػاذل اللغويػػة األكليػػةق الػػيت قا

ض مة شيمتها الفصاحة ك البالغةق فنهلوا من حبرها الفيػاض مػا شػفوا بػه غلػيلهمق حيػث كػاف الشػعر 
 ميٌن األكاذل ديواف العرب ك سجل مفاخرهم.لدل ادلعج
 شواىد لفظية أخرى:    -ب    

صادرة عن حيكماء ك بلغاء ك كٌتابق ك لعل أبرزها ادلثل الذم هو عبارة  ك هي أقواؿ ك عبارات
عن حكمة ترد ب مجلة من القوؿ مقتطعة من كالـق تينقل شلن كردت فيه إىل مشاهبة دكف تغيًن  حبعىن 

ا ك تثنية كمجعنا.دن ار إفال تغًٌن تذكًننا ك تأنيثنا ك أف ألفاظه 
3 

فهػذ  الشػػواهدق ك علػى تعػػددهاق تػورد ب ادلعجػػم بغيػة أداء كظػػاذف معينػةق ؽلكننػػا حصػرها فيمػػا 
 يلي:

أف اللف  ادلشركح موجود فعػالن ب لغػة العػربق أك ب ذلجػة مػن ذلجػات  على * إعطاء الدليل   
القباذػػل العربيػػةق ك قػػد الػػى هػػذا الغػػرض منػػذ بػػدايات ادلعجميػػة العربيػػة األكىل حيػػث "أكرد ادلعجميػػوف 

 1."العرب األكاذل شواهد إلثبات كجود كلمةق أك كجود أحد معانيها ب لغة العرب
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ص     البحث اللساين ك الن ريات الرتبوية احلديثةقابن حويلي األخضر ميدينق ادلعجمية العربية ب ضوء مناهج ين ر: 2
193.  

 

.106علي القامسيق ادلعجمية العربية بٌن الن رية ك التطبيقق ص ين ر:   3
 



ك التعريػػفق ك يلجػػأ إليػػه عنػػد تعػػذر  ػػرؽ التفسػػًن ك التعريػػفق ك * اسػػتعماله كوسػػيلة للشػػرح   
ػا أك موضػوعنا مػن  هنا ب كاقحمل األمػر يػراد بػه أم "مجلػة أك عبػارة نثريػة قصػًنةق أك بيتنػا مػن الشػعر مقتبسن

ك هو ما أ لق عليه بالشاهد التوضيحي ك قد سٌن "أمحد 2قبل ادلفلف نفسهق منقوالن بنصه أك بركحه".
 شركط غلب إتباعها ب هذا الشاهد ك هي: زلمد معتوؽ"

سػػػليم الصػػػياغةق سػػػلس ادلعػػػىن حبيػػػث ؼللػػػو مػػػن كػػػل  أف يكػػػوف قصػػػًنناق سػػػهالنق فصػػػيو األلفػػػاظق
ا عن التكلفق رشيق العبارةق ثرم ادلعىن لييضيف فاذػدة فكريػة صعوبةق صاب اللغةق نقي األلفاظق  بعيدن

 3يح الناشئ.ك ثقافية إىل جانب اللغويةق ك أف يكوف قريب من زل

ك هػػذ  الشػػواهد التوضػػيحية مػػا هػػي إال مػػا نسػػميه ضلػػن باألمثلػػة التوضػػيحيةق ادلبنيػػة علػػى ا مػػل 
احليػػػة. هػػػذا كصػػػرٌح "علػػػي القػػػامسي" أنػػػه ال ؽليػػػل إىل إ ػػػالؽ هػػػذ  التسػػػميةق علػػػى اعتبػػػار أف الشػػػواهد 

 4تنحصر ب األنواع الثالثة ادلطركحة سالفنا.

للشػػواهد بػػٌن  يػػات ادلعجػػمق إال أٌف هنػػاؾ مػػن اعتربهػػا كرمػػز يػػنٌم عػػن ك رغػػم ادلكانػػة ادلشػػهودة 
جديػػدةق إذ يفتقػر ادلعجمػػي للفصػػاحة ب صػػياغة أفكػػار ق ك توصػػل  رعػدـ الثقػػة بػػالنفس ب  ػػرح أفكػػا

إىل استعماؿ مقولة أحدهم إف االستشهاد هو فكر من ال فكر لػهق كرأم مػن ال رأم لػهق ك  األمرهبم 
 ه.بالغة من ال بالغة ل

كثرهتػا علػى أ ػا تبػاهي ك تفػاخر مػن قبػل ادلعجمػي بػوفرة معلوماتػه ك   اك مل يكتفوا هبذاق بل أكلػو 
هذ  النقاذر اليت نسبوها للشػواهد ك مسػتعملها تكػوف مػن كجهػة ن رنػا اخلاصػة غػًن صػاذبةق 5سعتها.

ن اللغػةق كمعرفتػه ها ك استعماذلا ب مكا ا الصحيو دليػل علػى اكنػه مػذإذ إف مهارة ادلعجمي ب انتقا
 غتها.بفصاحتها كبال
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 كما أٌف كثرهتا ب ادلعجم ال تعد تباهي ك تفاخر ك إظلا دالذل ك حجج.

VI- :الصور و الرسوم التوضيحية 

تعد الرسـو ك الصور نوعنػا مػن الشػواهدق لػذا يطلػق عليهػا " الشػواهد الصػورية" ك ادلقصػود هبػا " 
ق ك اخلطو  طق ك األلوافق ك الرموز كمجيحمل اإلشػكاؿ ادلرذيػةق م للػةق ك غػًن الصور الفوتوغرافيةق ك الرسـو

 1م للةق ملونةق ك غًن ملونة".

ك هي من ابتداع ادلعاجم احلديثةق إذ مل تسنو الفرصة ألصحاب ادلعاجم القدؽلة االستعانة هبذ  
الوسيلة اليت تسد نقصنا ب ادلعىنق ك تزيد ب كضوح داللة الكلمة.

2 

ر تكوف بإزاء ادلدخلق إذ تساهم ب كصوؿ ادلعىن بصورة أسرع من اسػتعماؿ ك مكانة هذ  الصو 
 فيكوف من الصعب نسيا ا. -الصورة–اللغةق حيث تقرتف الداللة هبا 

هذا ك صلد أف است دامها الدقيق ؽلكن ب  ديد مفهـو األلفاظ ادلتشاهبة كػالتمييز بػٌن أشػكاؿ 
 3وانات كالطيورق ك األشجار ك...كأنواع احلياآلالت ادلوسيقيةق كأكعية األكل ك الشربق 

ك يستحسن است داـ الصور ك الرسـو ادللونةق خاصة حٌن تكوف الداللػة ذات عالقػة بػاأللوافق 
أك أف يكػػػػوف اللػػػػوف كاحػػػػد مػػػػن عناصػػػػرهاق كمػػػػا يفضػػػػل اسػػػػت داـ الت طيطػػػػات عػػػػوض عػػػػن الصػػػػور 

خػػػرل تكػػػوف الصػػػور أنسػػػب مػػػن الفوتوغرافيػػػةق مػػػن أجػػػل تبسػػػيح الواقػػػحمل بشػػػكل دقيػػػقق ك ب حػػػاالت أ
 4الت طيطات عند شرح كلمة غريبةق كما عليها أف تعكس جوانب من احلضارة العربية اإلسالمية.

فهذ  الصور كالت طيطات ذات أثر بارز ب تعزيز ادلعىن كتوضيحهق كتكػوف ضػركرية ب "توضػيو 
ل أدكات احلػػػػرب القدؽلػػػػػة  دكات الػػػػيت مل تعػػػػػد موجػػػػودةق أك مل تعػػػػػد تسػػػػت دـ مثػػػػػادلػػػػواد احلضػػػػػاريةق كاأل

 5".قوسق كالدرعق كالسناف ك..كالنشابق كال
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كمهما يكن من األمػرق فػإف الصػور ك الرسػـو ذات دالالت إػلاذيػةق ذلػا قػدرة الشػرح ك التفسػًنق 
فهي ب أحياف عديػدة أبلػغ مػن اللفػ ق ك أبعػد أثػرنا ب نفػس القػارئ مػن اللغػةق إذ تضػفي مسػحة فنيػة 

 كهي هبذا تكسر ما اعتادت عليه أصحاب ادلعاجم القدؽلة. عن ادلعاجم اللغويةق 
أف  كعلى الرغم مػن االشػراقة ادلميػزة للصػور ب ادلعػاجم كبالغتهػا إال أف " علػي القػامسي" أ  إال

 :1يضيف بعب اخلصاذر ادلميزة للصورة ا يدةق كتتمثل ب 
 اإلجياز: -9 

مسػاحة قصػًنة  حبعػىن االقتصػار علػى العناصػر حيث على الصورة أف  مل الكثًن من ادلعاين ب 
 ا وهرية ب الصور.

 الدقة: -2
كادلػػػػراد هبػػػػا مػػػػدل مطابقتهػػػػا للواقػػػػحملق كاسػػػػيد ق كشلػػػػا يزيػػػػد ب هػػػػذ  الدقػػػػة التصػػػػوير الفوتػػػػوغرابق 

 كاأللواف الطبيعية.
 سهولة التفسًن:    -3

عػػػػي اضػػػػحمل ادلعجػػػػم أف ير هػػػػا ب ادلعجػػػػم كػػػػاف بغيػػػػة التفسػػػػًن ال الغمػػػػوضق لػػػػذا علػػػػى كادإذ أف يرا
باهتػػػا. كهػػػذا العنصػػػر صػػػورة بػػػٌن جنمسػػػتعمل ادلعجػػػم كمػػػدل فهمػػػه للػػػدالالت الضػػػمنية الػػػيت  تويهػػػا ال

يتطلػػب عناصػػر أخػػرل تتمثػػل ب كثاقػػة الصػػلة بادلوضػػوعق ك البسػػا ةق كالضػػبحق أم اسػػت داـ األسػػهم 
 ..للجزاء ادلعنية أك تلوينهاق أك استعماؿ أرقاـ أك.

كصفوة القوؿ أف عناصر ادلداخل من معلومات صوتية كصرفية كضلويػةق كموسػوعيةق كإىل جانبهػا 
تعطػػي ب األخػػًن داللػػة ادلػػدخل بصػػورة كاضػػحة صػػحيحة لالتعريػػف ك الشػػواهد ك الصػػورق كلهػػا تتحػػد 

خػػرق فػػال هػػدر بػػادلعجمي ااهػػل أحػػد بعيػػدة عػػن الغمػػوض كاإلهبػػاـق إذ أف كػػل عنصػػر هػػو مكمػػل لآ
 عناصرق ك إف كانت على درجات متفاكتة ب االهتماـق إال أ ا ذات تأثًن اغلايب من زاكية ما.      هذ  ال
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 .بحث األول: بٌن يدي ادلعجمادل
 .تأليف مداخل ادلعجم العريب األساسيادلبحث الثاين: 

 .نظريتا ادلداخل يف ادلعجم العريب األساسيادلبحث الثالث: 
I - نظرية ادلداخل ادلفقرة 

II - نظرية ادلداخل التامة 
 .: أنواع ادلداخل يف ادلعجم العريب األساسيادلبحث الرابع

 .حسب البنية الرتكيبية 
 حسب ادلعىن 
 حسب العموم و اخلصوص 
 حسب طبيعة ادلادة 
 .ترتيبها يف ادلعجم العريب األساسيادلبحث اخلامس: 
I - الرتتيب اخلارجي 

II - الرتتيب الداخلي 
 : ادلعلومات الواردة يف ادلداخل:السادس ادلبحث

- I.ادلعلومات الصوتية و اللغوية 
II– .ادلعلومات الصرفية و النحوية يف ادلعجم 

III- .ادلعلومات ادلوسوعية يف ادلعجم العريب األساسي 
IV - .التعريف يف ادلعجم العريب األساسي 

V - .الشواىد يف ادلعجم العريب األساسي 
VI - .الصور و الرسوم التوضيحية يف ادلعجم العريب األساسي 



 : بٌن يدي ادلعجم:ادلبحث األول

ادلعجم العريب األساسي هػو ةػرة مػن ةػار ادلن مػة العربيػة للرتبيػة ك الثقافػة ك العلػـو حيػث محلػت 
رلموعػػة مػػن كبػػار اللغػػويٌن ك البػػاحثٌن بتأليفػػه ك أعبػػاء إعػػداد  ك إخراجػػهق ك ذلػػ  عػػن  ريػػق تكليػػف 

 إعداد  حبا يتناسب محمل مستعمليه.

ق ك  8:85ك قد عرؼ عن هذ  ادلن مػة " اهتمامهػا بقضػية تعلػيم اللغػة لغػًن النػا قٌن هبػا منػذ 
كػػاف العمػػل ب عػػدة اااهػػات كػػاف ذلػػا أثػػر ب هػػذا اجملػػاؿق كإعػػداد ادلت صصػػٌن ب تعلػػيم اللغػػة العربيػػة 

 1النا قٌن هبا...."لغًن 

ادلعجػػم العػريب األساسػػي" قػػد تػأثر هبػػاق حيػػث "ك دلػا كانػػت كجهػة ادلن مػػة صػػرػلة ك بػارزةق فػػإف 
أدىل القاذموف عليه بأنه موجه إىل أبناء اللغة ادلثقفٌن ك األجانب الذين يسعوف إىل تعلم اللغػة العربيػة. 

يػػػركض العربيػػػة احليػػػة ك يػػػذلل صػػػعاهبا لغػػػًن إذ حػػػاكلوا تطويػػػحمل اللغػػػة ذلػػػم فكػػػاف ادلعجػػػم" مرجعػػػان ميسػػػران 
النػػػػا قٌن هبػػػػا شلػػػػن تقػػػػدموا ب دراسػػػػتها ك هػػػػو علػػػػى ذلػػػػ ق معػػػػٌن أمػػػػٌن للمعلمػػػػٌن كاألسػػػػاتذة كالطلبػػػػة 

 2ا امعيٌنق ك عامة ادلثقفٌن من العرب ك ادلستعربٌن".

 ك مل يكػػػن تػػػأليف ادلعجػػػم ك خركجػػػه إىل النػػػور رلػػػرد فكػػػرة عػػػابرة اعتنقتهػػػا ادلن مػػػةق ك دعمػػػت
ت مرحلة ظهور  هطوات مدركسة زلبوكػة جيػدانق إذ عقػدت عػدة نػدكات تعػا  الفكػرة ظهورهاق بل مرٌ 

ا "أعلها الدكرة التدريبيػة ب صػناعة ادلعجػم العػريب الػيت ن مهػا مكتػب تنسػيق التعريػب الربػاط ب  رً ي ك اي
- 22تػػونس مػػن .... مث عقػػدت ادلن مػػة ب مقرهػػا ب3543أفريػػل  4مػػارس حػػف  13الفػػرتة مػػا بػػٌن 

ة مػػػػن أهػػػػػل القػػػػدرة اللغويػػػػػة اجتماعػػػػان لل ػػػػػرباء مثى اختيػػػػارهم مػػػػن األقطػػػػػار العربيػػػػ 3542أكتػػػػوبر  23
 3.....كتقرر ب االجتماع أف يصدر ادلعجم العريب األساسي........"العالية

 ك لقد اثل أهل القدرة اللغويػة العاليػة ب كػل مػن األسػتاذ أمحػد العايػد ك األسػتاذ نػدمي مرعشػلي
ك األسػػػتاذ ا ػػػيالين بػػػن احلػػػاج ػلػػػيق ك األسػػػتاذ الػػػدكتور داكد عبػػػد ق ك األسػػػتاذ الػػػدكتور صػػػاحل جػػػواد 
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 عمػػةقك األسػػػتاذ الػػػدكتور أمحػػػد سلتػػار عمػػػرق ك قػػػاـ بعمليػػػة التنسػػيق الػػػدكتور علػػػي القػػػامسيق ب حػػػٌن 
األسػػتاذ  أشػػرؼ علػػى التحريػػر األسػػتاذ الػػدكتور أمحػػد سلتػػار عمػػرق ك أككلػػت مهمػػة ادلراجعػػة لكػػل مػػن

الدكتور ااـ حساف عمرك األستاذ الدكتور حسٌن نصػارق ك األسػتاذ نػدمي مرعشػليق ب حػٌن أسػندت 
عمليػػة التقػػدمي للسػػتاذ الػػدكتور زلػػي الػػدين صػػابرقك إىل جانػػب هػػفالء صلػػد طلبػػة مػػن األسػػاتذة الػػذين 

 انربكا دلهمة اإلعداد الفين ك اإلشراؼ اإلدارم. 

فهػػذا الطػػاقم مػػن العلمػػاء سػػاعلوا إسػػهامان فٌعػػاالن ب بنػػاء ادلعجػػم العػػريب األساسػػيق ك خركجػػه ب 
اسػػػتغرقها تأليفػػػه أهبػػى حلٌػػػة مواكبػػػان للعصػػر مسػػػتمدان منػػػه أبػػػرز الصػػفات ك ادلميػػػزاتق ك لعػػػل ادلػػدة الػػػيت 

 .1989. ليتم اصلاز  ب سنة 1981لشاهد على ذل ق إذ أف فكرته بزغت محمل سنة 
 ك قد عال ٌصرح ادلعجم باالعتماد على أسس عامة اسدت ب:   

 * ضركرة اعتماد اللغة احلديثة حبعانيها ادلستحدثة.        
 * االنطالؽ من نصوص حديثة تعتمد كمدكنة.        
 * االكتفاء بالشاذحمل ك ادلتواتر من ادلفردات.        
 يث اللف  ك الداللة. * ضركرة التصنيف الدقيق للمفردات من ح        

 1* االعتماد على رلموعة من القواعد للرتتيب ك التصنيف ك التوليد.
العريضػػػػة الػػػػيت ال ؽلكػػػػن تعػػػػديها أك ااهلهػػػػا أثنػػػػاء عمليػػػػة  فهػػػػذ  األسػػػػس كانػػػػت حبثابػػػػة اخلطػػػػوط

التػػأليفق فقػػد أراد أصػػحاب ادلعجػػم أف يكػػوف عصػػريان يتماشػػى مػػحمل مقتضػػيات العصػػر احلاضػػرق ك هػػو 
 زمن االحتجاج ادلعركؼ لدل ادلعاجم القدؽلة.ى هبذا كط

سػػمق ك   86سػػمق ك عرضػػها  34" صػػفحةق  ػػوؿ كػل كاحػػدة 8458ب "  ك قػد جػػاء ادلعجػػم
كل صفحة تنشػطر إىل شػطرينق ك هػذا حػف ال يتسػىن للفػراغ أف غلػد مػأكل بػٌن دفػيت ادلعجػمق اللتػاف 

 ألف مدخل مرتبة ترتيبان ألفباذيان. 36ضمتا 

 –علػى أسػاس تصػنيف ادلعػاجم حسػب احلجػم –ل ضمن إ ار ادلعجػم الػوجيز ك هو هبذا يدخ
ك لكننػػػا عنػػػد تصػػػفحهق نػػػرل أنػػػه مػػػن غػػػًن الالذػػػق أف نعػػػٌد  كجيػػػزانق ألف ضػػػ امة حجمػػػه تنػػػاب االسػػػم 
ادلطلوؽ عليهق إال إذا قيورف حبعاجم العصر الفارطق ك كثافة ادلداخل عٌدها بعضهم أ ا تػدخل ب إ ػار 
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ك ع مػػت فاذدتػػه  بيػػاف أعليػػة ادلعجػػم. إذ رأكا أنػػه " كلمػػا ازدادت هػػذ  ادلػػداخل ارتفعػػت قيمػػة ادلعجػػم
 1دلستعمله."

ك من حقنا أف نديل بػدلونا ب هػذا ادلضػمارق ك ادلتمثػل ب أف كثافػة ادلػداخل ال ؽلكػن االعتمػاد 
احلكػػم علػػى أعليػػة ادلعجػػم  ألف هنػػاؾ العديػػد مػػن ادلعػػاجم تضػػم إىل جانػػب ادلػػداخل اللغويػػة عليهػػا ب 

 فهي لزيادة احلجم ال غًن. مداخل غًن لغوية "موسوعية" ال مربر إليرادها ب ادلعجم
دكران فػػيعكس مػػدل األعليػػةق إذ أف هػػذ  األخػػًنة  -رأينػػا علػػى حسػػب–فػػالكم مل يكػػن لػػه يومػػان 

تتجلى ب مدل مواكبة هذ  ادلداخل للحاضر ادلعاشق كػذل  تػربز ب حسػن توظيػف هػذ  ادلػداخل ك 
 شرحها بطريقة ميسرة مهضومة ال استعصاء فيها.

  صػػفحةق شػػأنه ب ذلػػ  شػػأف سػػاذر 78دمػػة  ويلػػة عريضػػة شػػغلت  هػػذا ك اسػػتهل ادلعجػػم حبق
ادلعػػاجم العربيػػةق غػػًن أف أسػػس هػػذ  ادلقدمػػة سلتلفػػة عمػػا مضػػىق إذ أ ػػا افتتحػػت باحلػػديث عػػن اللغػػة 
العربيػػة ك مكانتهػػا لػػدل أبناذهػػاق كمػػا تعرضػػت للعالقػػة بػػٌن اللغػػة ك القػػر ف ك مػػدل ترابطهمػػاق كػػذل  

كيػػف كانػػت بدايتػػه ك إىل أيػػن كصػػل ب العصػػر احلػػايلق كمػػا أسػػهبت    ػػدثت عػػن التػػأليف ادلعجمػػي ك
من  -ادلقدمة –ب اصلاز هذا ادلعجمق كما مل كلبعب الشيء ب كالمها عن ادلن مة ك دكرها اجملدم 

 التطرؽ إىل ذكر بعب ادلميزات اليت حاز عليها هذا ادلعجم.

حيػث تعػرض فيػه لالشػتقاؽ ك النحػت ك ليأيت عنواف أساسي معنوف بطراذق تنمية اللغة العربيػةق 
 التعريب ك الرتمجة ك غًنها من  ليات النمو اللغوم اليت تزخر هبا اللغة العربية.اجملاز ك 

 خػػر للن ػػاـ الصػػرب ب اللغػػةق ك هػػو الػػذم أسػػهب احلػػديث فيػػه  كمػػا خصػػر عنػػواف أساسػػي
يتها ك مػن حيػث معمومهػاك ك بن -تركيبها–ليتطرؽ فيه لكل من احلركؼ ك األفعاؿ من حيث  زما ا 

عملهػػا ك تصػػريفها   كمػػا تعػػرض السػػم مػػن حيػػػث   تركيبػػه ك تعينػػه ك عػػدد  ك بنيتػػه ك نوعػػه  ك قػػػد 
 فٌصل القوؿ ب العديد من اطات اليت مٌر هبا. 

ليصػػل ب األخػػًن إىل منهجيػػة ادلعجػػم ك رمػػوز  فوٌضػػو خطواتػػه الػػيت سػػار عليهػػا ب معا ػػة ادلػػواد 
 ف الغموض عن الرموز ادلستعاف هبا ب  يات ادلعجم.ادلعجميةق كما كش
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ك هبذا نػرل أف ادلقدمػة قػد أدلػت إدلامػان كبػًنان بالعديػد مػن قواعػد اللغػة العربيػةق ك انفػردت بػالكثًن 
من السمات اليت مل تعتمد عليها ادلقدمات. ك مػحمل هػذا فقػد ااهلػت أمػران لطادلػا اعتػدنا علػى رايتػه ب 

كػر ادلصػادر الػيت اعتمػدت عليهػا ب مجػحمل ادلػادة ادلكونػة للمعجػمق فأصػحاب مقدمات ادلعاجم ك هو ذ 
ادلعجػػم مل يصػػرحوا بػػادلعٌن الػػذم اسػػتقوا منػػهق ك كػػأف كػػل مػػا مجػػحمل بػػٌن دفػػيت ادلعجػػم هػػو مػػا جػػادت بػػه 

 قرػلتهم ك حف ته ذاكرهتمق ك هو أمر غًن خاضحمل للمنطق.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ادلعجم العريب األساسي:ثاين: تأليف مداخل ادلبحث ال

سػػبق ك أف عرفنػػا أف ادلػػراد بتػػأليف ادلػػداخل هػػو إتبػػاع  ػػج زلػػدد ب معا ػػة جػػٌل ادلػػداخل ك لقػػد 
حػػاكؿ أصػػحاب " ادلعجػػم العػػػريب األساسػػي" السػػاهرين علػػػى تأليفػػه اخلػػركج بػػػه علػػى خطػػى ثابتػػػةق إذ 

حيث تكوف ادلواد ب أكؿ ادلعجم   حاكلوا اسيد خطة زلددة تعا  فيها ادلواد ادلعجمية بطريقة كاحدةق
كمػػا ب  خػػر ق مػػن غػػًن الوقػػوع ب اخللػػل الػػذم يػػفدم إىل تشػػتت األفكػػارق ك بالتػػايل غيػػاب بعضػػها ك 

 حضور بعضها اآلخر.

ك لعػػػل النمػػػوذج الفػػػارط الػػػذكر الػػػذم اقرتحػػػه " أمحػػػد سلتػػػار عمػػػر" قػػػد  يبػػػق ك بشػػػكل بػػػارز ب 
اق ك خاصػػة أف مقرتحػػه هػػو أحػػد أعضػػاء التػػأليف ب هػػذا معا ػػة مػػواد هػػذا ادلعجػػمق ك ال غرابػػة ب هػػذ

 ادلعجم ك ادلكلف بالتحرير.
تعاملوا محمل كل مػدخل علػى أنػه كحػدة مسػتقلة عمػا حوذلػاق  ػوم كػل ادلعلومػات  لذا صلدهم قد

اليت من شأ ا أف تساهم ب إبراز معناهاق ك لعل ضرب مثاؿ أك أكثػر يػدعم مػا ذهبنػا إليػهق فقػد جػاء 
: الشػهر الثػامن مػن السػنة الشمسػية كمػا يعػرؼ بب باب األ  بعػب لف   أ ا ب   ك ذكر  تػه " بي

 1سم أيغيٍسطيٍس / أك غسطس......"األقطار العربيةق ك يعرؼ با

ليػأيت بعػػد  مباشػرة   أ ا ب ف ك س    "  بػينيػػوس /  بًنيػوسي /أٍبنػػوس: شػجر خشػػبه أسػود صػػلب  
 2يصنحمل منه بعب األدكات ك...."

ك ظػػػل هكػػػذا يعػػػزؿ كػػػل مػػػدخل عػػػن سػػػابقه ك الحقػػػه حػػػف كصػػػل إىل حػػػرؼ اليػػػاء فنجػػػد  ب 
: شػغله يومػان بيػـو ك  ادلدخل ما قبل األخًن أم ب   م ك ـ   يتعػرض لكػل مػن يىاكىمىيػييىػاـك مياكمػة: ػ قي

 .<<ياـك صاحب الصنيعة عٌماله الفالحٌن >>دفحمل له أجرة كل يـو 
ـي: ..../ يػىوٍ   يػىٍوـى ج مىحًلذو: ...../ يػىٍومىذاؾ: ....../ يومي..../يومية......"أيَّا

3 

فادلدخل األساسي كاف   يـو   ك ادلداخل الفرعيػة تعػددت مػحمل تعػدد الصػيغق ك بالتػايل انفػردت  
    حبعلومػػػات خاصػػػة كػػػدمها ك تسػػػاهم ب إيضػػػاح معناهػػػا  -ادلػػػداخل الفرعيػػػة –كػػػل مػػػن  هاتػػػه األخػػػًنة 
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ا ف   ك تعػػػرض فيػػػه لكػػػػل مػػػن " اليونػػػاف: بلػػػد أكريب علػػػى الضػػػػفة  م ادلعجػػػم حبػػػدخل   م ك ف ك خػػػت
...../ يونانيػة: ....../ يػونس....../ اليونسػكو:..../ ُالشمالية من البحػر ادلتوسػح ..../ يونػاين: 

 1يونيو......
صلػػد ادلعجػػم يطبػػق مبػػدأ التعامػػل مػػحمل كػػل مػػدخل علػػى حػػدة ليضػػمن عػػدـ كقػػوع مسػػتعمل  فهنػػا

 غموض اللذين حبقتضاعلا ال غلد ضالته أبدان.ادلعجم ب اللبس ك ال

عملػػوا علػػى أف تكػػوف الطريقػػة كاحػػدة ب معا ػػة جػػٌل ادلػػداخل فػػال  -مفلفػػوا ادلعجػػم–كمػػا أ ػػم 
تعامػػل مػػثالن ب حػػػرؼ األلػػف بصػػورة ك ب حػػػرؼ الػػراء أك الكػػاؼ أك..... بصػػػورة أخػػرل إذ جٌسػػػدكا 

منفصػلة ب كسػح السػطر شلثلػة جػذر الكلمػة أك ادلػادة مبدأ اريد الكلمة من الزكاذد ك كتابتها حبركفهػا 
األساسيةق حيث يكوف مدادها بنمح خشنق ك من ةة تأيت مشتقاهتاق أك ما نسميه بادلداخل الفرعيػة 
مرتبة هي األخرل بطريقة ماق ك ادلتصػفو للمعجػم يػدرؾ ذلػ  بوضػوح شػديدق ك لعػل األمثلػة الفار ػة 

إليه.   ك محمل هذا فإننا البػد أف نسػتثين تلػ  األلفػاظ ادلعربػة الػيت الذكر خلًن دليل على صحة ما ذهبنا 
مل تعامل معاملة األلفػاظ العربيػةق حيػث مل غلػركا عليهػا قواعػد اللغػة مػن اشػتقاؽ ك إرجػاع إىل األصػلق 
حيث كجدت ب ادلعجم حسب ترتيب حرفها األكؿق ك تعاملوا معها معاملة البنية الكاملةق ك هذا مػا 

مقدمػة ادلعجػم حيػػث صػرحوا بأ ػا "رتبػت األمسػاء ادلعربػػة مػن مصػادر ك مشػتقات ك غًنهػػا  أدلػوا بػه ب
 2حسب تسلسل حرفها األكؿق فحركفها األخرل"

فقػػد جػػاء ب بػػاب الكػػاؼ مػػادة  ؾ ر ؾ د م ة  " كركديػػة: نبػػات مو نػػه األصػػلي السػػنغاؿ ك 
 3غينياق ك يزرع ب السودافق يست رج من أزهار  شراب منعع....."

فهذا ادلدخل ادلعرَّب مل يعامل كبقية ادلداخلق إذ ذكر حبفرد  من غًن اشتقاؽ ك ال كضحمل ألسػرته 
 اللغوية اليت تنتج عنه بإزاذهق فإف إدراجه بٌن ادلداخل على حسب حرفه األكؿ فالثاين ك هكذا. 

كػػػذل  صلػػػد ب بػػػاب السػػػٌن مػػػدخل  س ر م ا ف   " السػػػرياف: كلمػػػة أ لقػػػت علػػػى العناصػػػر 
 4امية اليت اعتنقت ادلسيحيةق ك هي تسمية أ لقها عليهم اليوناف بعد اتصاذلم هبم ب سورية."اآلر 
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ادلعرٌبػػة قػػد رتبػػت علػػى أسػػاس حركفهػػا دكف تغػػًنق ك احلػػديث عػػن األلفػػاظ ادلعربػػة  فهػػذ  ادلػػداخل
يدخل ضمنه احلديث عن األلفاظ الدخيلةق إذ عوملت هي  األخػرل معاملػة سػابقتهاق حيػث صلػد ب 

اب الكػػاؼ أيضػػان مػػدخل   ؾ ت ؿ ك ج   "كتلػػوج  جػػػ ات: فهػػرس بأمسػػاء مفػػردات بعػػب األنػػواع بػػ
<<كتلوج الكتب....>>محمل صورها أحيانان 

1 

هذا ك صلدهم قد تعرضوا للمعلومات الصوتية ك الصرفية ك النحوية حبػا ؼلػدـ ادلػدخل ك كضػعوها 
ألف مدخل ؼللو مػن هػذ  ادلعلومػاتق  36ب صدر ادلادةق حف أننا ال نكاد صلد أم مدخل من بٌن 

 ك لو اكتفى بعضها بذكر كاحدة منهاق فسردها ب ادلداخل يكوف حسب حاجة هذا ادلدخل إليهاق ك
: سػػفينة للتنػػز  ك الرٌاحػػة ك الرياضػػة  ٍػػتي ج ؼلييػػوتي ؼلػػػتي >>مثاذلػػا مػػا جػػاء ب مػػدخل   م خ ت   " ؼلى

 2....." <<ًشراعي 

فضبح ادلدخل بالشكل التاـق محمل ذكر ا محمل يدخالف ب إ ار ادلعلومات الصػوتية ك الصػرفية ك 
 سنفسر القوؿ فيهما الحقان إف شاء هللا.

حػرؼ  ُأما أمثلة ادلعلومات النحوية اليت احتلت الصػدارة مػا جػاء ب مػدخل   م أ س  " يػا: 
ا النَّاسي اتػَّقيوا رىبَّكيمي  ﴿<<يىا صىاحلي  >>نداء للبعيد  يػا تيػرل  >>تستعمل لالستفهاـ  ِق [قر ف﴾]يىا أىيػُّهى
 3."<<ياله من كرمي >>تستعمل للتعجب  ّق <<هل أتى؟ 

عمػػل مفلفػػوا ادلعجػػم علػػى كضػػعها بػػإزاء ادلػػدخلق ك هػػو مػػا حاكلنػػا إثباتػػه مػػن فهػػذ  ادلعلومػػات 
خػػالؿ األمثلػػة السػػالفة الػػذكرق ك قػػد دعػػت ضػػركرة هػػذا العنصػػر للتطػػرؽ إليهػػاق لنػػرل منهجيػػة تػػأليف 

 ادلداخلق ألف ذكرها أصالن سابق ألكانه.

 شػػرح ادلعػػىن الػػذم ك بعػػد عػػرض هػػذ  ادلعلومػػات يػػأيت دكر "بػػفرة العمػػل ادلعجمػػي" ك ادلتمثػػل ب
 عرؼ عدة كساذل ذلذا الشرح سنتطرؽ ذلا الحقان.

مبدأ االستشهاد على صحة ما ذهب إليه من معىنق فكاف بعد شرحه يردفػه بػدليل  ك قد اعتمد
من القػر ف أك احلػديث أك الشػعر أك األمثػاؿ ك األمثلػة كثػًنة علػى ذلػ  مػن حػرؼ األلػف إىل اليػاءق ك 
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نيعػاسي يتقػدـ ِمػر كىًسػنىق  ُلنكتفي بذكر مثاؿ كاحػد ك هومػا جػاء ب مػدخل   ك س ف   " ًسػنىة: 
 1......"[قر ف ﴾]الى تىٍأخيذي ي ًسنىةه كىالى نػىٍوـه ﴿غفوة النـو ك 

هػػػذا ك قػػػد عملػػػوا علػػػى توظيػػػف األقػػػواس ك الرمػػػوز ك األرقػػػاـ لتجنػػػب التكػػػرارق ك قػػػد أعطػػػوا ب 
 ُمقدمته تفسًن ذلذ  الرموز ك األقواس ادلستعاف هباق فمػثال صلػد ب مػادة   أ ش ر   " ميفىشػري جػػ ات:

 ّإبػرة ادليػزافق  ِق <<فشػرات الػيت تػدؿ علػى  ٌسػن الوضػحمل االقتصػادم هنػاؾ عػدد مػن ادل >>عالمة 
 2عود من خشب أكحيد ؽلس  به ش ر ليشًن إىل مكاف زلدد...."

ففػػي هػػذا ادلثػػاؿ يػػرتائ لنػػا أكؿ رمػػز رلسػػد ب   جػػػ ات   فهػػذا للداللػػة علػػى مجػػحمل ادلفنػػث السػػامل 
كل رقم يتلو  معىن مستقل عما سبقهق أمػا     فكاف الختالؼ ادلعاين ك تعددهاق إذ ّقِقُمنهق أما  
  فإ ػػػا للداللػػػة علػػػى أف الكػػػالـ الػػػذم بينهػػػا هػػػو عبػػػارة عػػػن مثػػػاؿ توضػػػيحي مكمػػػل >><<األقػػػواس  
 للمعىن.

نػػػػػه موجػػػػػه أهػػػػػذا كقػػػػػد راعػػػػػى مفلفػػػػػوا ادلعجػػػػػم السػػػػػهولة ك الوضػػػػػوح ب كتابػػػػػة معجمهػػػػػمق حبكػػػػػم 
اسػػتيعاهباق فمػػن غػػًن ادلمكػػن ااهػػل هػػذا الػػدافحمل للجانػػبق هاتػػه الفحلػػة الػػيت  ػػاكؿ فهػػم اللغػػة العربيػػة ك 

القػػوم الػػذم يػػدفعهم إىل التبسػػيح الشػػديد ب كتابػػة مػػواد ادلعجػػمق ك هػػذا مػػا أيٍديلَّ بػػه ب ادلقدمػػةق إذ 
جعلػوا مػػن البسػػا ة ميػزة مػػن شليزاتػػه فهػو علػػى حػػٌد تعبػًنهم " يتميػػز كػػذل  بالبسػا ة ك الوضػػوحق فقػػد 

ٌكن ادلن  3تفعٌن به من استعماله ب سهولة ك يسر."صممت منهجيتهق حبا ؽلي

ك إىل هنا نصل إىل أف مفلفي ادلعجم قد اتبعػوا مقػرتح " أمحػد سلتػار عمػر " حبػذافًن  إذ أنػه ؽلثػل 
أحدث ما كصػل إليػه ادلعجػم العػريب احلػديثق ك قػد ريًعػيَّ ب هػذا التػأليف التن ػيم الشػديدق ك احلػرص 

 أقصرها محمل ما يتماشى به العصر احلاضر.على تبليغ ادلعىن بأسهل السيبل ك 

ك حبا أف عملية تأليف ادلداخل هي عملية الحقة  محمل اللغةق ك سابقة لتدكينهق فإنه ينبغي على 
ادلعجمػػػي أف ؼلتػػػار الطريقػػػة ادلثلػػػى الػػػيت  قػػػق هدفػػػه ك غايتػػػه ادلنشػػػودة مػػػن كراء معجمػػػهق ك ب عمليػػػة 

ب عينيػػهق ألف مسػػتعمل ادلعجػػم هػػو الػػذم ػلكػػم اختيػػار  هػػذ  غلػػب عليػػه كضػػحمل مسػػتعمل ادلعجػػم نصػػ
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علػػى مػػدل صلاعػػة ادلعجمػػي ب اختيػػار  جػػه لتػػأليف مداخلػػهق ك مػػن ةػػة احلكػػم علػػى صلػػاح ادلعجػػم أك 
 فشله ب  قيق اذلدؼ.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالث: نظريتا ادلداخل يف ادلعجم العريب األساسي:ادلبحث ال



ك ادلػراد هبمػا النهجػٌن اللػذين توضػحمل علػى كفقهمػا مػواد ادلعجػمق ك علػا ؽلػثالف ب ن ريػة ادلػداخل 
التامة ك ن رية ادلداخل ادلفقرةق فادلعجمي أم كاف نػوع معجمػه عامػان أـ خاصػانق كبػًنان أك صػغًنانق كرقيػان 

 ه.إلكرتكنيانق عليه أف يتبحمل إحدل ادلسارين السابقٌن ب تن يم مواد معجمأك 
التامػػة أف كػػل لف ػػة مػػن ألفػػاظ اللغػػة  تػػل مػػدخالن خاصػػان هبػػا ك هػػذا  ك ادلػػراد بن ريػػة ادلػػداخل  

يكػػوف بعػػزؿ اللف ػػة عػػن جػػذرها األصػػلي فػػال يفخػػذ بعػػٌن االعتبػػار إذ تػػورد كػػل لف ػػة  ػػت أكؿ حػػرؼ 
لم تبتػدئ بػػهق فكلمػػة " علػػم" تكػػوف ب حػػرؼ العػػٌنق بينمػا تكػػوف كلمػػة تعلػػم  ػػت حػػرؼ التػػاءق كيػػتع

 هكذا. ت الياء ك 
ادلػػداخل ادلفقػػرة تلػػ  الن ريػػة الػػيت اعػػل مػػن ا ػػذر نقطػػة االنطػػالؽ حيػػث  ب حػػٌن يػػراد بن ريػػة

يػػذكر ب رأس ادلػػادةق لتػػأيت بعػػد  مجيػػحمل ادلشػػتقات ادلمكنػػةق الػػيت تشػػكل معػػه أسػػرة لغويػػة كهػػذ  األسػػرة 
لعربية على أساس أف هػذ  األخػًنة ذلػا تكوف مرتبة بطريقة ماق ك هذ  الن رية ذلا حضور كبًن ب اللغة ا

ب بنػػاء مػػواد  ًفٌعػػاالًامػػن السػػمات مػػا يفهلهػػا العتنػػاؽ مثػػل هػػذ  الن ريػػةق إذ يلعػػب االشػػتقاؽ هنػػا دكر 
 ادلعجم.

ق إذ ن رية ادلداخل ادلفقرةادلعجم العريب األساسي ب رصد مواد  على  ج  ك لقد سار أصحاب
الزكاذدق ك عٌدها جذران أساسيانق تتفرع  ته مجلة من ادلشتقات مشكلة اعتمدكا على اريد األلفاظ من 

بػػذل  مػػادة معجميػػة متماسػػكة ك مػػن أمثلتهػػا مػػا جػػاء ب حػػرؼ الثػػاء مػػادة  ث ـ ف  إذ نػػتج عنهػػا 
ٌني: الشيء: غال ةىىنيه./ ةىَّنى  يػيثى  ٌمني  تثمينان: العديد من ادلداخل الفرعية ك ادلتمثلة ب " ةىينى يػىٍثميني ةانة ةًى

....../ ......../ أىٍةىػػػػػػنى  يػيػػػػػػٍثًمني إٍةىانان......... إةػػػػػػافي:......./ تػىٍثًمػػػػػػٌني......./ ثىػػػػػػاًمني....../ ةػػػػػػافو
ٌني...../ ميثىمَّني......" :......./ ةىىني......./ ةيٍني......./ ةًى ةىىانىةي......./ ةانوف:......ةانينياتي

1 

 ا ػذر  ث ـ ف    تػه كػل األلفػاظ  رية ادلفقرة على أكمل كجػهق إذ ملٌ نفهنا اتضحت مسات ال
الػػيت تتصػػل بػػه ك ذلػػا عالقػػة معػػه مػػن قريػػب أك بعيػػد ك األمثلػػة كثػػًنة.إذ أحكمػػت هػػذ  الن ريػػة قبضػػتها 

من حرؼ ا يم إذ ملٌ ا ػذر   ج د ؿ   ػت جناحيػه   ا خر على أكثر ادلواد ادلعجميةق ك لنضرب مثاال
ػػػٍدالن:  ػػػدىؿى غلىٍػػػًدؿي جى ػػػدَّؿى غليىػػػدَّؿي ِػػػػ احلىٍبػػػلى: أحكػػػم فتلػػػهق ُكػػػل مػػػن "جى ػػػػ ت شػػػعرها: ضىػػػفىرته....../ جى

... ػػػاديؿي ػػػاديالن...../ اى ػػػادىؿي اى ادىلػػػة ك جػػػداالن:....../ اىىػػػادىؿى يػىتىجى ػػػادىؿى غليىػػػاًدؿي رلي .../ اػػػديالن:...../ جى
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ػًديلُّ....../ جدليَّػةي:......./ ا ػدلٌيوف....../  ..../ جى ػدىؿي ....... جى ...../ جىٍدؿي اىًٍديلي..../ ًجداؿي
جىدكؿ......./ جديلة......./ رليىادىلىةي...."

1 

فالباحػػث ب هػػذ  الن ريػػة مػػا عليػػه إال أف يعػػرؼ جػػذر الكلمػػة الػػيت ب حوزتػػه ك يبحػػث ذلػػا عػػن 
لية البحث داخل ادلعجم عن ا ذر ك من ةة يتبػحمل ادلشػتقات إىل أف يصػل إىل معىنق حيث تقتصر عم

مػػراد ق كهػػذ  الن ريػػة ب كاقػػحمل األمػػر ذلػػا جانػػب مػػن التيسػػًن ب تعلػػم اللغػػة ككػػل متماسػػ  إذ أف هػػذ  
ادلشػػتقات ادلنحػػدرة مػػن ا ػػذر تضػػل بينهػػا ك بينػػه عالقػػة دالليػػة مػػاق حيػػث اكػػن مسػػتعمل ادلعجػػم مػػن 

الكلمة ب الفصيلة الواحدة كما ترشد  إىل  ريقة االشتقاؽ ك كيفية توليػد ادلفػردات مػن  معرفة أخوات
 حد.جذر كا

ادلداخل ادلدرجػة  ػت ا ػذرق يػتحكم هػذا األخػًن فيهػاق إذ تعػد مركنػة ا ػذر ك تقلصػه  ك كمية
الربػػاعي قػػد هػػي احلىكػػم ب هػػذاق فػػإذا كػػاف ا ػػذر الثالثػػي ينػػتج عنػػه العديػػد مػػن ادلشػػتقاتق فػػإف ا ػػذر 

 صلد  ته مدخلٌن أك ثالثة فقحق على حسب قدرته على االستيعاب.
ك مثالػػػػه مػػػػا جػػػػاء ب مػػػػادة   ر ع رع  إذ ضػػػػٌم " رىٍعػػػػرىعى يػيرىٍعػػػػرًع رىٍعرىعىػػػػة:...../ تػىرىٍعػػػػرىعى يػىتػىرىٍعػػػػػرىعي 

تػىرىٍعريعان:...../تػىرىٍعريعي:...../ رىٍعرىعىة:......"
2 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىؼى يػيرىٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًرؼي  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذل  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة  ر ؼ ر ؼ  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن " رىفػٍ
......./ رىفػٍرىفىةي......." ..../رىفػٍرىؼي رىفػٍرىفىة:...../رىفػٍرىاؼي

3 

عػػػيع  >>ق<<إنػػػاء رىٍحػػػرىاحي  >>هػػػذا كصلػػػد  ػػػت مػػػادة  ر ح ر ح  " رىٍحػػػرىاحي: كاسػػػح منبسػػػح  
 4."<<رحراح 

منػػه قاذمػػان علػػى ك هكػػذا ظلػػت ن ريػػة ادلػػداخل ادلفقػػرة مبثوثػػة بػػٌن مػػواد ادلعجػػمق ك هػػذا مػػا غلعػػل 
أبناء اللغة ك حدهم من غًن األجانب الذين اعتادكا أف يركا ب معامجهم ن ريػة ادلػداخل التامػةق حيػث 
يقومػػوف بتتبػػػحمل كػػػل حػػػركؼ الكلمػػػة حػػػف يصػػػلوا إىل مطلػػػبهمق ك لكػػػنهم ب هػػػذا ادلعجػػػم هػػػم مطػػػالبوف 
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داخل ب حػدَّ ذاهتػاق باعتبارهػا بتعلم الطريقة اليت كضعت على أساسها ادلداخلقك من ةة تعلم هاته ادل
 اثل اللغة ذاهتا.

ق حيث  بقها أصحاب ادلعجم عندما تعػاملوا مػحمل لن رية ادلداخل التامةهذا كصلد بعب ادلالمو 
األلفػاظ األعجميػةق إذ رتبػت علػػى أسػاس حرفهػا األكؿ فالثػػاين فالثالػث ك هكػذا مػػن غػًن البحػث عػػن 

مدرجػػة حسػػب حرفهػػا األكؿ ك مثػػاؿ هػػذا مػػا صلػػد  ب جػػذرها أك مػػا شػػابه فكانػػت كػػل لف ػػة أعجميػػة 
 1حرؼ القاؼ مادة  ؽ  ؿ ك ف  " قيوليوف: اؿ ػ: ادلعي الغلي  الضيق الذم يتصل بادلستقيم  د ."

كذل  صلد ب حرؼ ادلػيم مػادة   ـ ر ؾ م ر ك ؾ ر ك ـ  ًمرٍكًنيككػريكـي: ميطىٌهػري عيٍضػًوم مرٌكػب 
من الزٌذبىق ك الربيـك  د . "

2 
كضػعت عػن حسػب حرفهػا األكؿ فالثػاينق حيػث أف كلمػة   مركًنككػرـك   جػاءت  فهذ  األمثلة

بعد مدخل   ـ ر ؽ  أم ادليم محمل الراء ك القاؼق ليأيت دكر ادليم مػحمل الػراء ك الكػاؼ ك هػو مػا جيٌسػد 
 محمل   مركًنككرـك  .

مػةق حػٌن  تػل هذ  األلفاظ على هذا األساس ك الػنهج يػدخل ضػمن ن ريػة ادلػداخل التا فوضحمل
 اللف ة مدخالن خاصان حبعزؿ عن أخواهتا أك ما شابه.

أسلوب معٌن ػلكم عمل ا هػاز  ُب حرؼ الراء مادة   ر ك ت م ف  " ريكتٌن:  كذل  صلد
 3"<<تعاين أجهزة اإلدارة من سطوة الركتٌن.  >>مجود ا هاز اإلدارم  ِاإلدارمق 

ػػػػاتًيقي: ك إىل جانػػػػب هػػػػذا صلػػػػد كػػػػذل  ب نفػػػػس احلػػػػرؼ مػػػػا دة  ر س ت ا ؽ  " ريٍسػػػػتىاؽي ج رىسى
 4ادلتطرفة من األقاليم   معربة . "الناحية 

 ُهنػػا فقػػد جػػاء ب حػػرؼ الصػػاد مػػادة  ص ك ؿ ج ا ف  صىػػٍو ىىانج صىػػوىاًلجى:  ك مل يقػػف األمػػر
 5عصا ادلل ." ِعصا معقوؼ  رفها يضرب هبا الفارس الكرةق 
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ادلعربة ك هي اليت أدخلت عليها بعب التغيًنات مػحمل مػا يتماشػى فهذ  األمثلة كانت ب األلفاظ 
محمل أسلوب اللغة العربيةق ك محمل هذا رتبت على أساس الن رية التامةق ك مل يفصل بينها ك بػٌن األلفػاظ 

 الدخيلة اليت ظلت كما هي دكف تغيًنق ك ني ر إليهما على أ ما ألفاظ أعجمية عن اللغة العربية.

بالعديػػد مػن هاتػه األلفػػاظ األعجميػة الػيت بػرزت مػػن خالذلػا ن ريػة ادلػػداخل ك قػد ح ػي ادلعجػم 
 التامة.

ك على العمػـو فقػد زاكج ادلعجػم العػريب األساسػي بػٌن الن ػريتٌن حيػث اعتمػدت ن ريػة ادلػداخل 
ادلفقرة محمل األلفاظ العربيةق ب حٌن الت ن رية ادلداخل التامة محمل األلفاظ األعجميةق ك بالتايل يكوف 

أكثػػر مػػن الثانيػػة ػلكػػم أف ادلعجػػم عػػريب  ك بالتػػايل تكػػوف مداخلػػه  -ادلفقػػرة –ضػػور الن ريػػة األكىل ح
عربيػػػة ب غالػػػػب األحيػػػػافق ك هػػػػذا ال ؽلنػػػػحمل مػػػػن كركد بعػػػب األلفػػػػاظ األعجميػػػػة بػػػػٌن  يػػػػات ادلعجػػػػمق 

سػػػنق ك فبمجػػػرد تعريبهػػػا أك إدخاذلػػػا إىل اللغػػػة العربيػػػة تصػػػبو جػػػزء مػػػن اللغػػػةق كلعػػػل تكرارهػػػا علػػػى األل
 تدكينها ب ادلعاجم العربية ك غًنها من ادلراجحمل  لدليل على ذل .
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تتنػػػوع ادلػػػداخل ب ادلعػػػاجم بعمومهػػػا بتنػػػوع األسػػػس ادلبنيػػػة عليهػػػاق كمػػػا أ ػػػا تتعػػػدد بتعػػػدد أنػػػواع 
ادلعػػػاجمق إذ أف كػػػل معجػػػم ػلػػػوم بػػػٌن دفتيػػػه أظلػػػاط معينػػػة مػػػن ادلػػػداخل علػػػى حسػػػب نػػػوع مسػػػت دـ 

 : ادلعجمق ك اذلدؼ ادلرجو منه. ك ؽلكننا حصر األسس اليت ترتكز عليها ادلداخل ب أربعة أظلاط هي
على حسب البنية ك اللغة ك األصناؼ ك أحادية اللغة أـ متعددهتا إف صػو لنػا عػٌد هػذا األخػًن 

 من بٌن األسس.

ق ك قػػد سػبقت اإل احػػة بتصػػنيف ادلػداخل حسػػب البنيػة الرتكيبيػػة ذلػاك سنسػتهل هػػذا العنصػر   
ق أمػا ك مركبػة ك معقػدة بسػيطةهبذا ا زء إذ رأينػا أف ادلػداخل تتفػرع علػى هػذا األسػاس إىل ثالثػة أنػواع 

فهػػػػي تلػػػػ  ادلػػػػداخل الػػػػيت خلػػػػت مػػػػػن مجيػػػػحمل أنػػػػواع اللواحػػػػق الػػػػيت ؽلكػػػػن أف تعػػػػرتم اللفػػػػػ     البسػػػػيطة
 1كادلورفيمات ادلتصلة ك اإلضافة كالوصف ادلقيد للمعىن.....

ك قػػػد حػػػول ادلعجػػػم العػػػريب األساسػػػي العديػػػد مػػػن هػػػذ  ادلػػػداخلق ك هػػػذا مػػػا صلػػػد  بػػػٌن  يػػػات 
ًنة إذ ال ؽلكن اإلحا ة هبا ب هذا ادلوضحملق ك لنػذكر علػى سػبيل ادلثػاؿ مػا جػاء ب ادلعجم ك األمثلة كث

ػػػٍكٍراف:  ػػػٍكرىان كسيػػػٍكران سى ػػػًكرى يىٍسػػػكىري سى غػػػاب إدراكػػػه مػػػن شيػػػٍرب  ُحػػػرؼ السػػػٌن مػػػادة   س ؾ ر  " سى
:...../سيػػ ...../ سىكىري ػػًكرى : مػػر سى ػػٍكري ػػٌكري تىٍسػػًكًنان......./ سى ػػكِّرى ييسى ......./ اخلمػػر......./ سى ٍكري

"...... ًسٍكري
2 

ادلدرجة  ت مادة  س ؾ ر  تعد مداخل بسيطة إذ انعدمت فيها أم زيادة  فكل هذ  ادلداخل
أك الحقػػػة تغػػػًن مػػػن صػػػيغتهاق إذ حاف ػػػت كػػػل مػػػرة علػػػى شػػػكلها البنيػػػوم مػػػحمل تغػػػًن  فيػػػف ب احلركػػػة 

 اإلعرابية.

ػػفىرى يىٍسػػفيري كمػػا صلػػد ب نفػػس احلػػرؼ  ػػت مػػادة  س ؼ ر   ػػٌفري  سى ػػفَّرى ييسى /يىٍسػػًفري ًسػػفىارىةن...../ سى
".......: ...../ يٍسفيري ج أسفاري ....../ سىفىري تٍسفًنان...../ سىٍفري

3 

فهػػذ  ادلػػداخل الثالثيػػة ك الرباعيػػة هػػي مػػا نسػػميه بادلػػداخل البسػػيطة ك تكمػػن بسػػا تها ب أ ػػا 
 مكونة من أحرؼ ا ذر األساسي ذلا محمل التغيًن ب احلركة.

                                                           

.855ق ص .......ين ر: ابن حويلي األخضر ميداينق ادلعجمية العربية ب ضوء مناهج البحث اللساين ك الن ريات 1  
ق ادلعجم العريب األساسيق ص   .748ادلن مة العربية للرتبية ك الثقافة ك العلـو 2 

.736ادلرجحمل السابقق ص   3 



الكػاؼ العديػػد مػن ادلػػداخل البسػيطة نػػذكر منهػا مػػا جػاء ب مػػادة  ؾ ب  ك صلػد ب حػػرؼهػذا 
بىػػػدي...../   ٍبػػدي...../ كى بَّػػدي تىٍكًبيػػػدان...../ كى بَّػػػدى ييكى ٍبػػدان....../ كى بىػػدى يىٍكبيػػػدي كى د  إذ احتضػػنت كػػل مػػػن " كى

ًبدي......"  1كى
ػػػرٍبان   عتنقػػػت العديػػػد مػػػن هػػػذ  ادلػػػداخلمػػػادة  ؾ ب ر  قػػػد ا كػػػذل  صلػػػد بػىػػػرى يىٍكبػيػػػري كى ك هػػػي "كى

..... ػػري بػٍ بٌػػػري تكبػػًنان ...... كى بػَّػػرى ييكى ان....../ كى ػػربى يىٍكبػىػػري ًكػػربى ان كبػػًني...../ كى بػيػػرى يىٍكبػيػػري ًكػػربى ....../ كى ػػاًبري /  كى
"...... ....../ ًكبػىري ًكبػٍري

2 
ة بالفعػل ب اللغػػة فهنػا نالحػ  أف ادلػادة الواحػدة قػػد تضػم العديػد مػن ادلػػداخل البسػيطة ادلوجػود

العربيةق ك كل ما سلف ذكر  كاف ضمن ا ذر الثالثيق ك األمر ال يتوقف عنػد هػذا احلػٌد إذ أننػا نػرل 
بىػػػػػهي:  ٍبكى ٍبًكػػػػػبي كى ػػػػػبى ييكى ٍبكى ػ ق قػىلىبىػػػػػهي ك  ُب حػػػػػرؼ الكػػػػػاؼ مػػػػػادة   ؾ ب ؾ ب  كػػػػػل مػػػػػن " كى

: مجاعة ميتضامنة من الناس....."صىرىعىهيق....../    3كىٍبكىبي
: كىوَّ....." ُؾ ح ؾ ح  مدخل " كىٍحكىوى ييكىٍحًكوي كىٍحكىحىة: ػ كذل  صلد  ت مادة    4الش ري

 ػت مػادة  ؾ 5كما صلد مدخل " كىٍفكىفى ييكىفًكفي كىٍفكىفىةن:ػ الدمحمل: مسحهي مػرة بعػد مػرة...."
 ؼ ؾ ؼ 

نالح ها بشكل  فكل هذ  ادلداخل تعد بسيطةق إذ أ ا نابعة من جذر رباعيق ك لعل أبرز مسة
بارز أف عدد ادلداخل البسيطة  ادلست رجة من ا ػذر الربػاعي ال تكػاد تتجػاكز االثنػٌن ب حػٌن صلػدها 
 ت ادلػادة الثالثيػة أضػعاؼ األضػعاؼ مػن سػابقتهاق ك مػرد هػذا أف ا ػذر الثالثػي هػو ا ػذر الغالػب 

 ب ألفاظ اللغة العربيةق ك هو مرتكزها ك عمادها الكبًن.
: بناء  ت األرض."هذا ك ي دخل ضمن ادلداخل البسيطة كل من " ًسٍردىابي ج سراديبي

 ت 6
ػػٍرديني: نػػوع مػػن السػػم  الصػػغًن......." مػػادة   س ر د ب ق ك " سى

 ػػت مػػادة  س ر د ف . ك مل 7
مػػن القػػر ف  47يقػػف األمػػر عنػػد هػػذا احلػػٌد إذ أننػػا صلػػد  ػػت مػػادة  م س  " يػػس/ ياسػػٌن: السػػورة 

                                                           

.8334ادلرجحمل نفسهق ص   1 
.8335ادلرجحمل نفسهق ص   2 

. 8337نفسهق ص ادلرجحمل   3 

.8348ادلرجحمل نفسهق ص   4 

. 8358ادلرجحمل نفسهق ص   5 

.789ادلرجحمل السابق ق ص   6 

ادلرجحمل نفسه.  7 



ػػػػػػب  ُ ق كػػػػػػذل  صلػػػػػػد مػػػػػػدخل بسػػػػػػيح يتجلػػػػػػى ب " كىٍم: 1ة"الكػػػػػػرمي كهػػػػػػي مكيػػػػػػ كىٍم  >>كلمػػػػػػة تعجُّ
  ت مادة  ك م .2كلمة زجر....." ِ ق<<إلبراهيم

فكػل مػػا سػبقت اإلشػػارة إليػػه ؽلثػل مػػداخل بسػػيطةق رلػردة مػػن كػػل إضػافةق ال غلػػد الباحػػث أد  
إذ  ػػػاف  علػػػى جػػػٌل صػػػعوبة ب الوصػػػوؿ إليهػػػاق فهػػػي تػػػدؿ علػػػى ذاهتػػػاق ك علػػػى موقعهػػػا بػػػٌن ادلػػػداخل 

 حركؼ ا ذر كما هي دكف تغيًن إال ب احلركات اليت تناسبها.
ك قػػد الثػػت هػػذ  ادلػػداخل البسػػيطة ب كػػل مػػن ا ػػذر الثنػػاذي ك الثالثػػي ك الربػػاعي ك ب أحيػػاف 
 قليلة ا ذر اخلماسيق ألف هذ  الصور هي اليت اعتادت اللغة العربية عليها ك مثٌلت أغلبية مفرداهتا.  

الػػيت حػػازت هػػي األخػػرل علػػى مكػػاف   ادلػػداخل ادلركبػػةك إىل جانػػب هػػذ  ادلػػداخل البسػػيطة صلػػد 
بػػػٌن دفػػػيت ادلعجػػػمق ك مػػػن حيػػػث التسػػػمية نسػػػتنبح التعريػػػفق إذ ادلػػػراد هبػػػا تلػػػ  ادلػػػداخل ادلفلفػػػة مػػػن 

تولػد عنػػه عنصػرينق بػدرلهما معػان إمػػا " مجعػان مزجيػان يتولػد عنػػه الرتكيػب ادلزجػيق ك إمػا مجعػػان باإلضػافة ي
 3الرتكيب اإلضابق ك إما مجعان باإلسناد يتولد عنه الرتكيب االسنادم"

ك بالتايل فهذ  الضركب الثالثة من الرتكيب تصب ب ادلداخل ادلركبةق كما يدخل ضػمنها زيػادة 
حػػػرؼ أك أكثػػػر مػػػن حػػػركؼ الزيػػػادة دلػػػدخل بسػػػيحق ك هػػػذا الػػػنمح كػػػاف لػػػه حضػػػور شليػػػز بػػػٌن ثنايػػػات 

اد اضي مادةق إال ككجدنا العديد من ادلداخل ادلضػافة حبػرؼ أك أزيػدق ك األمثلػة علػى ادلداخل فال تك
هػذا مػػا جػاء  ػػت مػادة  ؾ س ب  إذ ضػػمت العديػد مػػن ادلػداخل ادلركبػػة النااػة مػػن زيػادة حػػرؼ أك 
أكثرق حيث تأيت كل مرة ب صيغةق ك كلما تغًنت الصيغة تغًن ادلعػىن ك هػذ  ادلػداخل هػي: "أٍكسىػبى 

ػػػػػػػػػػػػيي  ....../ ٍكًسػػػػػػػػػػػػبي إكسػػػػػػػػػػػػابان...../ تكىسَّ ػػػػػػػػػػػػبي ...../ تىكىسُّ ػػػػػػػػػػػػابي ...../ إٍكسى ػػػػػػػػػػػػبى ....../ اٍكتىسى بى
"...... ....../ مىٍكسىبي تىٍكًسيبي

4 

فكػػل مػػدخل مػػن هاتػػه ادلػػداخل هػػو عبػػارة عػػن مػػدخل بسػػيح ك يتمثػػل ب ا ػػذر  كسىػػب  زاذػػد 
يم   ك قػد الح نػا أنػه ب بعػب حرؼ أك أكثر ك قد اثلت هذ  احلػركؼ ب  األلػفق البػاءق التػاءق ادلػ

                                                           

.8453ادلرجحمل نفسهق ص  1 

.8449ادلرجحمل نفسهق ص   2 
إبراهيم  مرادق توليد ادلصطلو العلمي العريب احلديث القضايا ك اإلشكالياتق اللغة العربية ك  ديات القرف احلادم ك  6

ق إدارة الثقافة تونسق  . 48ق ص 7::8العشرينق ادلن مة العربية للرتبية ك الثقافة ك العلـو  

ق ادلعجم العريب  .3000األساسيق ص  ادلن مة العربية للرتبية ك الثقافة ك العلـو 0 



األحيػػػاف ينفػػػرد احلػػػرؼ مػػػحمل ادلػػػدخل البسػػػيحق ك ب أحيػػػاف أخػػػرل صلػػػد احلػػػرفٌن أك الثالثػػػة يػػػدرلاف مػػػحمل 
 ادلدخل البسيح.

ك ب نفػس ادلصػػب صلػػد  ػػت مػػادة  ؼ ؽ د  كػػل مػػن " أىفػٍقىػػدى يفقػػد أفػٍقىػػادان...../ تػىفىقَّػػدى...../ 
افي....../فىقيدي......."اٍفتقىدى..../اٍفًتقىادي...../ًإفػٍقى   1ادي....../ تػىفىقيدي....../ فىاًقدي....../ًفٍقدى

ك بالتايل نصػل إىل أف كػل مػدخل بسػيح أضػيف لػه ك لػو حػرؼ كاحػدق يصػبو مػدخل مركػبق 
 بفعل ذل  احلرؼق إذ يساهم ب تغيًن البنية الشكلية للمدخل.

كما صلد من ادلداخل ادلركبة ما كاف على شكل إضافة كلمة إىل أخػرلق حيػث تتعػدل اإلضػافة 
هنا احلػرؼ إىل بنيػة كاملػة تػفدم معػىنق ك بالتػايل ضلصػل علػى مػدخلٌن بسػيطٌن ك لكػن بينهمػا عالقػة 

 إضافية شلا غلعل منها مدخل مركب كاحد.
كبٌن اػثال ب " ادلسػجد األقصػى ما جاء ب مػادة  س ج د  إذ ضػمت مػدخلٌن مػر  ك مثاؿ هذا

 2مسجد بيت ادلقدسق / ادلسجد احلراـ: الكعبة."

فهنا تكٌوف ادلدخلٌن من كلمتٌن أدرلتا محمل بعضهما فكل من  ادلسجد + األقصػى  علػا ب كاقػحمل 
األمػػػر مػػػدخالف بسػػػيطاف أضػػػيفا إىل بعضػػػهما ليفديػػػا داللػػػة كاحػػػدةق ك احلػػػاؿ نفسػػػه مػػػحمل   ادلسػػػجد + 

 احلراـ .

ػػدُّ العػػايل: سػػٌد كػذل   صلػػد  ػػت مػػادة  س د د  مػدخل مركػػب عػػن  ريػػق اإلضػافة ك هػػو " السى
 3أقيم حديثان ب مصر على  ر النيل جنويب مدينة أسواف ....."ض م 

: عبػػػارة تسػػػتعمل عػػػادة ب  كمػػػا جػػػاء  ػػػت مػػػادة  أ خ ك  كػػػل مػػػن " أخػػػي العزيػػػز/ األخ اػػػرـت
سلموف بداية 

ي
 4: مجعية دينية سياسية......"الرساذل ...../ اإلخواف ادل

فكػػػػل هػػػػذ  ادلػػػػداخل كانػػػػت عبػػػػارة عػػػػن مػػػػداخل مركبػػػػة مػػػػن خػػػػالؿ إضػػػػافة كلمػػػػة إىل أخػػػػرل إذ 
 بإضافتها إىل بعب ضلصل على معىن غًن الذم  مله كل منهما ك هي معزكلة عن األخرل.

                                                           

.500ادلرجحمل نفسهق ص   3 

.204ادلرجحمل نفسهق ص   2
 

.231ادلرجحمل السابق ق ص   1 
.33ادلرجحمل نفسه ق ص  0 



أف  صػػى ب صػػفحتٌن أك أكثػػر ك لنضػػيف مػػا جػػاء ضػػمن حػػرؼ العػػٌن "  ك األمثلػػة أكثػػر مػػن
ـق ك فيػػػه هجػػػم األحبػػػاش بأفيػػػاذلم بقيػػػادة أبرهػػػة علػػػى الكعبػػػة  130عػػػاـ الفيػػػل: العػػػاـ الػػػذم يوافػػػق 

".......1 

هػػػذا ك ؽلكننػػػا عػػػد بعػػػب األلفػػػاظ ادلنحوتػػػة مػػػداخل مركبػػػةق حيػػػث صلػػػد  ػػػت حػػػركؼ الكلمػػػة 
لػػيت اختصػػرت ب هػػذا اللفػ ق ك إف كانػػت كجهتنػػا هػػذ  ذلػػا جانػػب مػػن الواحػدةق العديػػد مػػن األلفػػاظ ا

ػػٍبحىلىة: قػػاؿ  ػػٍبًحلي سى ػٍبحىلى ييسى الصػحة فػػإف مثاذلػػا يتضػػو مػحمل مػػادة  س ب ح ؿ   إذ حػػوت مػػدخل " سى
 2سبحاف هللا."

ػػت ب مىػػدخل كاحػػد ك هػػو سػػبحلق ك هػػو احلػػاؿ  فهنػػا أصػػل ادلػػدخل هػػو سػػبحاف هللاق لكنػػه ضلي
ـ ؿ  إذ جاء فيها " بىٍسمىلى يػيبىٍسًملي بىٍسمىلىة: قاؿ أك كتب: بسم هللا......" محمل مادة  ب سنفسه 

3 
األعالـ ك بعػب أمسػاء ادلراجػحمل ادل تلفػة مػداخل مركبػةق ك األمثلػة عديػدة علػى  كما مثلت أمساء

ق هػػذا ك لنػػذكر مػػا حوتػػه مػػادة  إ ب ر ا هػػػ م ـ  إذ جػػاء فيهػػا: " إبػػراهيم اخلليػػل: أبػػو أنبيػػاء التوحيػػد
 4هػ......." 3200كدينه احلنيفية....../ إبراهيم باشا: رجل حرب ك إدارةق كلد عاـ 

كػػذل  ضػػمت مػػادة  أ ر ط ب ك ف  " أر بػػوف العػػرب: لقػػب أ لقػػه عمػػر بػػن اخلطػػاب علػػى 
......."عمرك   5بن العاص الذم هـز أر بوف الرـك

ن أبػرز دعػاة الوحػدة العربيػة ك مادة  س أ ـ  مػدخل " سػاً حملي احليصىػرًمي:...... مػ هذا ك صلد ب
 6رجاؿ الفكر ك الرتبية......"أحد 

ادلػػواد الفار ػػة الػذكر قػػد ضػػمت مػدخالن أك اثنػػٌن مػػن ادلػداخل ادلركبػػة كادلتمثلػػة ب  فكػل مػػادة مػن
أمسػػاء بعػػب األعػػالـ ادلشػػهورين أك الػػذين كػػاف ذلػػم أثػػر بػػٌٌن ب احليػػاة فػػال يعقػػل أف يتعػػرض أصػػحاب 
ػػػػٍعدي بػػػػن أيب  ادلعجػػػػم ألمسػػػػاء نػػػػاس عاديٌن.هػػػػذا ك صلػػػػد  ػػػػت جنػػػػاحي مػػػػادة  س ع د  كػػػػل مػػػػن " سى

ـ : صحايب  223هػ/ 2حايب جليل ك قاذد عسكرم بارز....../ سىٍعدي بن معاًذ  ت كقاص..... ص
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ػػػػػػٍعًدم الشػػػػػػرازم....../ ابػػػػػػن سػػػػػػعود عبػػػػػػد  ػػػػػػٍعدي....../ سى ػػػػػػٍعدي بػػػػػػن سى جليػػػػػػل مػػػػػػن األنصػػػػػػار...../ سى
العزيػػػز......./ ابػػػػن سػػػػعود زلمػػػػد....../ سػػػػعيد بػػػن البطريػػػػق....../ سػػػػعيد بػػػػن زيػػػػد......./ سػػػػعيد 

 1د بن ادلسَّيب......."العاص......./ سعي

فهنا حوت ادلادة العديػد مػن هاتػه ادلػداخل ادلركبػةق ك قػدمت لكػل منهػا نبػذة عػن حياهتػا كانػت  
 كفيلة بأف ترسم مالمو الش صية ادلعنية.

ك إىل جانػػػب هػػػذا صلػػػد تلػػػ  ادلػػػداخل ادلركبػػػة ك ادلتمثلػػػة ب أمسػػػاء بعػػػب ادلراجػػػحمل ادلعركفػػػة ك مػػػن 
ا س  ك انفػػردت بػػه ك هػػو "أسػػاسي البىالىغىػػة: معجػػم لغػػوم ألفػػه جػػار هللا أمثلتهػػا مػػا حوتػػه مػػادة  أ س 

 2الزسلشرم ك رتبه ألفباذيان على أكاذل الكلمات......"

كذل  احتضنت مػادة  م ت ـ  " يتيمػة الػدهر: كتػاب تػراجم ألٌفىػهي أبػو منصػور الثعػاليب تػرجم 
 3فيه لشعراء القرف اخلامس اذلجرم."

ق فادلػداخل ادلركبػة تعػددت ب ادلعجػم بتعػدد صػيغها ك حاالهتػا ادلمكنػةق ك غًن هذ  األمثلػة كثػًن
جٌسػدة ب زيػػادة حػرؼ أك أكثػػر كػاف ذلػػا األثػر البػػالغ ك ا لٌػي بػػٌن ادلػػداخلق 

ي
ك لعػل حالتهػػا األكىل ك ادل

ك إال ك مػن خلفػه  ًابسػيطًفقد زامحت هذ  األخًنة ادلػداخل البسػيطةق حػف أننػا ال نكػاد نػرل مػدخال
 بزيادة األحرؼ. ًمركباًمدخال

من األمر فقد ح يت ادلداخل ادلركبػة بشػف أنواعهػا علػى حضػور بػارز بػٌن  يػات  ك مهما يكن
 . ك ادلتصفو له ليدرؾ ذل  بوضوح شديد.ادلعجم

ادلداخل إىل الفرع الثالث من فركع ادلداخل حسب البنية الرتكيبة ذلاق حيث صلد  ك إىل هنا نصل
البسػيطة ك ادلركبػةق ك ادلػراد بادلػداخل ادلعقػدة تلػ  الػيت يكػوف ا مػحمل فيهػا بػٌن أكثػر جانب ادلعقدة إىل 

ق إذ تتجػػػػاكز ادلػػػداخل ادلركبػػػػةق حيػػػػث يتػػػػألف ادلػػػدخل الواحػػػػد مػػػػن أكثػػػػر مػػػػن 4مػػػن كحػػػػدتٌن بسػػػػيطتٌن
 عنصرين بسيطٌن.
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ت غالبػان ب تلػ  التعبػًنات االصػطالحية ك األمثػاؿ ك غًنهػا مػن تلػ  االسػتعماال ك هي تتجلى
الػػيت يبحػػث" ذلػػا عػػن معػػىنق كمػػا أ ػػا تتجلػػى هػػي األخػػرل ب بعػػب أمسػػاء الكتػػب ك الوقػػاذحمل الشػػاذعة 

 ادلعركفة.
اليت جاءت ب شكل تعبًنات اصطالحية أك أمثػاؿ مػا جػاء ب مػادة  ؾ ب ر  "   ك من أمثلتها

ػػاًبر: أم مػػن عاذلػػة زلرتمػػة....... ػػاًبران كػػربي عليػػه األمػػر: اشػػتد...../ هػػو مػػن أبنػػاء األكى ىٍجػػدى كى
/ كرث ادل

ػػػػاًبرو: كرثػػػػه عػػػػن أباذػػػه ك أجػػػػدادً ....../ يعلػػػػم كػػػػل صػػػغًنة ك كبػػػػًنة: يعلػػػػم كػػػػل شػػػػيء ......./  عػػػن كى
 1ادلوضوع ب صورة مكربة: أم مبالغ فيها........"قيدم

تعكس لنا أف ادلدخل هنا ليس لف ػة كاحػدة أك اثنتػٌنق ك إظلػا جػاء ب شػكل مجلػة  فهذ  الصور
ا ػػذرق إذ ال ؽلكػػن الوصػػوؿ ذلػػذ  الداللػػة امولػػة داخلهػػا إال مػػن خػػالؿ ذكرهػػا هبػػذا شػػيء مػػن حػػوت 
 النمح.

مػن ادلػداخل ادلعقػدة مػا جػاء ب مػادة  س ب غ  " أسػبغ هللا عليػه نعمتػه: أكملهػا  كذل  صلد
 2أسبغ عليه ادلديو: أفاض فيهق أسبغ له ب العطاء أك النفقة: أكثر...."

ر  " عٌ م هللا أٍجرىكم: ضاعف ثوابكم....."كذل  جاء ب مادة  أ ج 
3 

اثػػل عبػػارات اصػػطالحية شػػاذعة علػػى األلسػػنق إذ ال ؽلكػػن ااهلهػػا فهػػي  فهػػذ  ادلػػداخل ادلعقػػدة
  مل دالالت سلتلفة عما  مله كل لف ة منفردة عن أخواهتا.

كػػػر بعػػػب األمثػػػاؿ الػػػيت اثػػػل مػػػداخل معقػػػدة كمػػػا جػػػاء ب مػػػادة  م ك ـ   فقػػػد ذ  هػػػذا ك صلػػػد
 4أصحاب ادلعجم " يـو ل  ك يـو علي : األحواؿ تتغًن......"

يسػػػعى ب  ُب مػػػادة  س د س   " يىٍضػػػًرب أٍ اسػػػان ألسػػػداس / ب أسػػػداس:  كػػػذل  مػػػا جػػػاء
 5ادلكر......"

كانػػت عبػػارة عػػن أمثػػاؿ يضػػرب هبػػا النػػاس عػػن أشػػياء ال يريػػدكف اإلفصػػاح عنهػػا   فهػػذ  ادلػػداخل
 جهران.
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االصػػطالحية هػػي الػػيت نالػػت النصػػيب األكفػػر ب احلضػػورق فباإلضػػافة دلػػا  ك لعػػل تلػػ  العبػػارات
 1سبق صلد ب مادة  ك س ع  " فالف كاسحمل الصدر: صبور  فالف كاسحمل احليلة: خبيث"

فػػالفرؽ ب كلمػػة كاحػػدة غػػًٌن ادلعػػىن ك قلبػػه رأسػػان علػػى عقػػبق إذ أف سػػعة الصػػدر ذلػػا داللػػة زلمػػودةق ب حػػٌن  
 كسية.كاف لسعة احليلة داللة ع

هػػذا كصلػػد أمسػػاء بعػػب ادلراجػػحمل كانػػت عبػػارة عػػن مػػداخل معقػػدة ك مػػن أمثلتهػػا مػػا جػػاء ب مػػادة     
 إ ح ا ط ة  " اإلحا ػػة ب أخبػػار غرنا ػػة: مصػػنف ب التػػاريخ ألفػػه لسػػاف الػػدين بػػن اخلطيػػبق تػػرجم 

 2فيه دلشاهًن رجاالت غرنا ة." 

هػػذا كضػػمت مػػادة  ع ث ك  مػػدخلٌن معقػػدين مػػحمل أ مػػا غلػػدرهبما أف يكونػػا ب ادلػػادة ادلواليػػة 
ذلػػػػذ  ادلػػػػادة ك هػػػػي   ع ج ب  ك علػػػػا " عجاذػػػػب اآلثػػػػار ب الػػػػرتاجم ك األخبػػػػار: كتػػػػاب عػػػػن تػػػػاريخ 
مصر...../ عجاذػب الػدنيا السػبحمل: هػي سػبحمل مػدف مػن ركاذػحمل فػن العمػارةق حػداذق بابػل ادلعلقػةق أهػراـ 

 3ق معبد دياناق ضريو هاليكارناسوسق اثاؿ ركدسق منارة اإلسكندرية." ق اثاؿ زيوسمصر
هو ادلدخل األكؿ ك ادلتمثػل ب اسػم مرجػحمل صػنف بػٌن ادلػداخل  ك لعل ما ضلتاجه من هذا ادلثاؿ

 مدخل معقد.ب شكل 
أمسػػاء ادلعقػػدة مػػا هػػي إال عبػػارات منسػػوجة علػػى هػػذا احلػػاؿق أك  ك علػػى العمػػـو فهػػذ  ادلػػداخل

مراجحمل ألفت ك مسيت على هذا النحػوق أك أمثػاؿ ضػربت لتػفدم مغػزل معػٌنق ككػل مػن هاتػه ادلػداخل 
 ػػػػوم داللػػػػة متعػػػػارؼ عليهػػػػا زلػػػػددةق إذ حبجػػػػرد تفكيػػػػ  ذلػػػػذ  ادلػػػػداخل يتفكػػػػ  ادلعػػػػىن ك يضػػػػمحلق 

 ادلعىن ترتكب من خالؿ تركيب عناصر ادلدخل الواحد.فحوصلة 
موجزة عػن ادلػداخل حسػب البنيػة ب ادلعجػم العػريب األساسػي ك ة  ك إىل هنا نكوف قد أعطينا

ادلالحػػ  أف ادلعجػػم اللغػػوم العػػاـ يكػػوف فيػػه للظلػػاط الثالثػػة مكانػػان بٌينػػانق إذ تتعاقػػب فيػػه ادلػػداخل مػػن 
البسػػػيطة إىل  ادلركبػػػة إىل ادلعقػػػدةق فػػػادلعجمي أكؿ مػػػا يسػػػتهل مادتػػػه يكػػػوف بالبنيػػػة البسػػػيطة ك مػػػن ةػػػة 

 ادلركبةق ك من خالذلا يتسرب للمعقدة ك اليت تصل إىل شكل مجلة أك عبارةق  يا حف يتدرج معها إىل
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خارج ادلعجمق ك  تف  بالداللة ذاهتاق فهي ميثل ك أقواؿ مأثورةق ك عبارات مسبوكة ك تراكيب زلبوكػة 
 متعارؼ عليها.  

 
 
  
 ادلداخل حسب ادلعىن:*

إىل ادلداخل على أساس ادلعىن ادلكنوف فيهػاق لوجػدناها تنشػطر إىل ثالثػة أقسػاـ  هذا ك إف ن رنا
 ادلعػػىن   ك هػػي الػػيت تتضػػمن معنػػان  ادلػػداخل أحاديػػة الداللػػةمػػرة أخػػرل ك يتمثػػل الشػػطر األكؿ ب تلػػ  

كاحػدان ال غػًنق حيػث يػذكر  ادلعجمػي بػإزاء ادلػدخل ب شػكل كلمػة كاحػدةق أك ب شػكل عبػارة تشػػرح 
 الوحيد ادلضمر ب ادلدخل.وؿ ادلدل

ب ادلعجم العريب األساسي ما جػاء ب مػادة  م س ر  حيػث ذكػر أصػحاب  ك مثاؿ هذا النوع
: غيٌن " ادلعجم " يىًسري

فهنا أعطى الداللة اليت ػلملها ادلدخل من غًن شرح مفصل بعب الشػيءق أك  1
 .حف إعطاء مثاؿ يزيد من الوضوح أك يفكد ما ذهب إليه من معىن

: اؿ ػ: مطػر  ػيَّ كػذل  فعػل مػحمل مػادة  ك س ـ  إذ جػاء فيهػا " مسػة: عالمػةق تأشػًنة....../ كىمسًٍ
 2الربيحمل األكَّؿ."
ػػيًنُّ:   ك نفػػس الشػػيء كػػاف مػػحمل مػػادة  ك س ف  "ًميىسػػافي: رزينػػة كػػأف هبػػا ًسػػنة مػػن رزانتهػػا..../ كىسى
 3كثًن النعاس"

فجػػل هػػذ  ادلػػداخل حػػوت داللػػة كاحػػدةق حيػػث ذكػػرت مػػن غػػًن شػػرح ب بعػػب األحيػػافق ك مل 
يتبعها مثاؿ أك شاهد يفكد صحة ما ذيهب إليه من معىنق ك األمثلة عديػدة ال  صػى ك ؽلكننػا إضػافة 
ما جاء ب مادة  ؾ ر س ؼ  إذ ضمت مدخلٌن فقػح اػثال ب " كيٍرسيػني: قطػن/ ًكًسػنَّة: عشػب حبػه 

 4علفان للبقر ك ادلاشية."يصلو 
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أحياف أخرل أف أصحاب ادلعجم قد أرفدكا ما كصلوا إليه من معىن بػذكر مثػاؿ أك  هذا كصلد ب
أكثػػرق أك يػػدخلوا ادلػػدخل ب سػػياؽ معػػٌن لػػيفهم أكثػػر ك مثػػاؿ هػػذا مػػا صلػػد  ب  م ب ب  إذ أىكىٍت 

: خىرابي   1"<<دىاري يػىبىابي  >>ق <<أرضي يػىبىابي  >>مدخل كحيدان ك هو "يػىبىابي

 فهنا أدخل ادلدخل ب سياؽ معٌن لتتضو الرايا ك ينجلي الغموض ك اللبس.

ػػػبُّ جػػػػ كف: ميٍقبًػػػلي بشػػػغىفو  ػػػبُّ علػػػى دراسػػػته رغػػػم           >>كػػػذل  جػػػاء ب  ؾ ب ب  " ميٍنكى ميٍنكى
ك اتبػػحمل مػػدخل ق فهنػػا اتبػػحمل ادلعػػىن حبثػػاؿ توضػػيحي ليػػفدم دكر  ب توضػػيو ادلػػراد  هػػذا 2"<<الصػػعوبات 

: رابطػة  إٌف مػػا  >>" ًصػرة " حبثػاؿ يسػػند  ك يبينػهق حيػث كػػاف ضػمن مػادة  أ ص ر  " صػػرًة ج أكاًصػري
 3"<<بيننا من أكاصر الصداقةق القرابة ال يفسد  اختالؼ الرأم.

ك مػػن خػػالؿ مػػا سػػبق نالحػػ  أف هاتػػه ادلػػداخل األحاديػػة ادلعػػىنق قػػد جػػاءت ب صػػورة مبسػػطة 
يهػػا ب بعػػب ادلػػوا نق ك ااهػػل األمػػر ب مػػوا ن أخػػرلق ك لعػػل السػػبب ب سػػهلةق حيػػث اسػػتدؿ عل

عػػػػدـ االسػػػػتدالؿق هػػػػو أف هػػػػذ  ادلػػػػداخل كانػػػػت سػػػػهلة  يعػػػػة ال  تػػػػاج إىل مػػػػا يزيػػػػد مػػػػن كضػػػػوحهاق 
 فهيمتداكلةق يعرفها عامة الناس.

إذ  ادلعػػىنادلػػداخل الثناذيػة هػذا ك صلػد القسػػم الثػاين للمػػداخل علػى حسػػب ادلعػىن يتمثػػل ب تلػ  
ادلػػدخل الواحػػد يكػػوف ب حوزتػػه معنيػػٌن سلتلفػػٌنق ك قػػد حػػاز ادلعجػػم العػػريب األساسػػي علػػى عػػدد مػػن 
هاتػػه ادلػػداخل ك فٌصػػل بػػٌن ادلعػػاين عػػن  ريػػق كضػػحمل األرقػػاـق ك حبػػا أننػػا ب حالػػة ادلػػداخل الثناذيػػةق فإننػػا 

 ُدة  ك س ـ  " مىٍوًسػمي:  ق ك مػن أمثلػة هػذ  ادلػداخل مػا جػاء ب مػا ِقُسنرل رقمٌن فقح ك علػا  
 4"<<موسم القيٍطًن  >>كقت ظهور الشيء ِحفلق

: سٌله مػن غمػد  ك  ُكذل  جاء ب مادة  ش هػ ر  " شىهىرى يىٍشهىري شىٍهران فهو شاهر:  ػ السيفى
ػ العىٍقدى: كىثٌػقىهي ب إدارة التوثيق  الٌشٍهر العىقىارم ."ِ رفعهق
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يػػٌن سلتلفػػٌنق قػػد يكونػػاف كاضػػحٌن مػػن غػػًن توظيفهمػػا ب صلػػد أف هاتػػه ادلػػداخل تضػػم معن فهنػػا
سػػػياؽ معػػػٌن كمػػػا هػػػو احلػػػاؿ ب ادلثػػػاؿ األكؿق ك قػػػد ػلتاجػػػاف إىل سػػػياؽ إلبػػػراز الداللػػػة إذ كلمػػػا تغػػػًن 

 السياؽ تغًن ادلعىن كما هو احلاؿ ب ادلثاؿ الثاين.
 

 1الشجاع. ِدق األسد الضارم الشدي ُصلد ب مادة  ض ر غ ـ  "ًضرغاميج ضراًغمي: هذا ك
تػػه ِق <<عىػػامًلي ميػػوىقػَّري >>عاقػػل رصػػٌني  ُك جػػاء ب مػػادة  ك ؽ ر  "ميػػوىقػَّري ج ػ كف:  مىػػٍن حىنَّكى

 2التجارب."

هػػػذ  ادلػػػداخل تػػػدخل ضػػػمن ادلػػػداخل الثناذيػػػةق حيػػػث يػػػذكر ادلعجمػػػي للمػػػدخل معنيػػػٌن  فكػػػل
سلتلفٌنق ال ؽلتاف بأم صلة إىل بعضهما ك قد يفصل ب أحدعلاق ك غلمل ب  خػر ك هػو مػا الح نػا  
بكثػػرة ب هػػذا الػػنمح مػػن ادلػػداخلق ك قػػد يكػػوف أحػػد ادلعنيػػٌن مػػن ادلعػػاين العامػػة ك اآلخػػر مػػن ادلعػػاين 

ب رلاؿ معٌنق حيث يستعمل ادلدخل كلف  لغوم عاـ حينانق ك كمصطلو ضمن علم خاص  اخلاصة
 : ة مػن ًشػٌدة الػربدق  ُحينان  خرق ك لعل مثاله يتضو محمل ما جاء  ت مػادة   ؾ ز ز  مػن "كيػزىازي رٍعػدى

ػػمُّمي ادلراكػػز ال] ب الطػػب[ مىػػرضي  ِ ػػبىبيه تىسى ػػنَّجي ك سى ٌدمىاًغٍيػػة بتػػأثًن خطػػًن تتقػػٌببي منػػه العضػػالت كتػىتىشى
جيٍرثومة خاٌصة كهو  التيتانوس ."

3 
فهنػػػا كػػػاف ادلعػػػىن األكؿ لغػػػوم عػػػاـق ب حػػػٌن كػػػاف ادلعػػػىن الثػػػاين خػػػاص بعلػػػم الطػػػب ككػػػأف لفػػػ  

  كزاز  أصبو مصطلو من مصطلحات علم الطب.ادلدىخل 
:  كمػػػن أمثلتػػػه كػػػاف يعػػػيع عيشػػػة >>مػػػر تىػػػًرؼى  ُأيضػػػا مػػػا جػػػاء ب مػػػادة  ت ر ؼ  " تػىػػػرىؼي

]اقتصادينا[:  إشباع حاجة غًن ضركريٌة." ِق <<كسطا ال تىرؼى فيها كال بيفسى 
4 

أف ادلػػدخل   تػىػػرىؼي   قػػد حػػول معنػػان لغويػػان عامػػانق ك  خػػران خاصػػان حبجػػاؿ االقتصػػاد.  كهبػػذا صلػػد
كمهما يكن من األمر فإف ادلداخل الثناذية ادلعىن هػي الػيت ضػمت معنيػٌن متمػايزين سػواء كػاف لغػويٌنق 

 ك أحدعلا لغوم ك أخر خاص بعلم معٌن.أ
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ادلػداخل أما الفرع الثالث ك األخًن من ادلداخل على أساس ادلعىن ادلتضمن فيها فيتمثل ب تلػ  
أم اليت ااكزت ادلعنيٌنق حيث يضم ادلدخل الواحد فيها أكثر مػن داللتػٌنق إذ تتعػدد  ادلتعددة ادلعىن 

ػػًدرى  يىٍكػػدىري   ادلعػػاين للفػػ  الواحػػد بتعػػدد السػػياؽ الػػواردة فيػػهق كمثالػػه مػػا جػػاء ضػػمن مػػادة  ؾ د ر  "كى
 : ػػًدري ػػدىران كى ق عكسػػه صػػفاق  ُكى ػػرى : كانػػت بػػه علػػـو كمتاعػػبي  ِادلػػاءي: تعىكَّ يػػاة سػػعيدة بػػال  ح >>العػػٍيعي

 1عليه: اغتاظ منه." ّق <<كىًدرى 

ػػًدرى   هنػػا حػػول ثالثػػة معػػاين سلتلفػة عػػن بعضػػها الػػبعبق كسػػبب االخػػتالؼ راجػػحمل  فادلػدخل   كى
 إىل تعدد السياؽ للف  الواحد.

 : ـى  ُكذل  صلػد  ػت مػادة   ت ك ب  " تػاب يػىتيػوبي تػىٍوبػان ك تػىٍوبىػةن ك مىتىابػان تىاذًػبي : نػًد يػٍذًنبي
ادل

ػػى اَّللَّي أىف  ﴿هللا عليػػه: كفقػػه للٌتوبػػة  ّإىل هللا: رجػػحملق  ِلػػى مػػا صػػدر عنػػه ك رجػػحمل عػػن ادلعصػػيةق ع عىسى
 2]قر ف[." ﴾يػىتيوبى 

فادلػػدخل هنػػا ضػػٌم هػػو اآلخػػر ثالثػػة معػػاين سلتلفػػةق حيػػث ػلتػػل كػػل معػػىن سػػياؽ معػػٌن ق إذ ال 
ن ذلػػذين األخػػًنين أف يتبػػىن أحػػدعلا ؽلكػػن أف يتبػػىن السػػياؽ األكؿ ادلعػػىن الثػػاين أك الثالػػثق كمػػا ال ؽلكػػ

 معىن اآلخر ك هكذا.

ك قد يتجاكز ادلدخل الواحد ثالثة معافو إىل ما يفوؽ هذا بكثًن ك أمثلتػه مػا جػاء ب مػادة  ص 
صػػػػػػػػػػاحب  >>ميرافًػػػػػػػػػػقي  ُح ب  " صىػػػػػػػػػػاًحبي ج صىػػػػػػػػػػٍحبي ك أٍصػػػػػػػػػػحىابي ك ًصػػػػػػػػػػحىابي ك صيػػػػػػػػػػٍحبىةي: 

ػػػػػدَّة ك الٌرخػػػػػاء  >>ميعاًشػػػػػر  ِ<<الٌسػػػػػفر  >>صىػػػػػاًحبي الشػػػػػيء: ماًلكػػػػػهي  ّق .....<<صػػػػػاحبه  ب الشًٌ
ػة﴿قاذم على الشيء  ْق ....<<صاحبي ذاكرة قوية ًذكى ]قػر ف[ق  ﴾ كىمىا جىعىٍلنىػا أىٍصػحىاب النَّػار ًإالَّ مىالى

 ٕق <<مػن أصػحاب اإلمػاـ مالػ  >>تػابحمل دلػذهىب أك رأم  ٔق <<من أصحاب األقالـ >>ميفىلًٌف ٓ
لقػػػػب تشػػػػريفي يقػػػػاؿ:  ٗصػػػػاحب الػػػػديواف: رذيسػػػػهق  ٖ......<<صػػػػاحب الرتمجػػػػة >>ٍعػػػػيًنُّ بػػػػاألمر مى 

صاحب ا ىالىلة ك صاحب العى ىمىة....."
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فادلػػػدخل هنػػػا ضػػػم تسػػػعة معػػػافو متباينػػػةق ك هػػػذا مػػػرٌد  للسػػػياؽ الػػػوارد فيػػػهق فػػػادلعجمي ك هػػػو ب 
منها ادلػػدخل بػإزاء ق ك ال يهمػػه ب هػػذ  مرحلػة التػػأليف ػلػاكؿ أف يضػػحمل كػػل ادلعػاين الػػيت ؽلكػن أف يتضػػ

احلاؿ إف كاف العدد قليل أـ كثًنق ادلهم أف يلم أشتات ادلعاين ادلتبعثرة هنػا ك هنػاؾق ليػدركها مسػتعمل 
 ادلعجم ب مكاف كاحد.

صلد بعب ادلداخل قد ااكزت العدد الفارط إىل ما أزيد منه ك هو ما نالح ه ب مادة    هذا ك
الشػػيءي:  ػػٌرؾ  -ُض ر ب  إذ حػػول مػػدخل ضػػرب كػػل مػػن: " ضىػػرىبى يىٍضػػًربي صػػربان فهػػو ضػػارب: 

: نببق  -ِ ب األمػر يسػهم كضلػو : شػارؾ فيػهق  -ْالرجلي ب األرض: ذهب ك أبعػد..... -ّالقلبي
علػػػى ادلكتػػػوب ك غػػػًن   -ٕعػػػن األمػػػر: كػػػٌف ك أعػػػرضق  -ٔ: أدخلهػػػا ب جسػػػم ادلػػػريبق اإلبػػػرة -ٓ

ػ ُُالشيء: أصابه ك صدمه.....ق -َُبالسيف ك غًن : أكقحملق  -ٗعلى يد : أمس ... -ٖخىتىمىق 
النقود ك  -ُْاخلامتى ك ضلو  من احللي ك ادلعادف: صاعهق -ُّػ ق: جلد ق ُِق بكذا: أكقعه غليهق 

احلاسػػبيعددان ب  خػػر: كػػرر   -ُٔلػػه مػػثال: ذكػػر  لػػه ك مثٌػػل لػػه بػػه.... - ُٓا ك  ىبعهػػاق ضلوهػػا: سػػٌكه
 1عليه احلصار أك النطاؽ: حا ه به ك ضٌيق عليه...." -ُٕبعد مرات العدد اآلخرق 

فتعدد السياؽ هنا أدل حبقتضا  إىل تعدد ادلعػىنق فلػو ذكػر ادلػدخل حبعػزؿ عػن السػياؽ لفهػم منػه 
 و ا لدق ك لكنه عند إدخاله لسياؽ معٌن يتغًن ادلدلوؿ تبعان لتغًن السياؽ.كاحدان ك همعنان 

القػػػػوؿ أف ادلػػػػداخل ب ادلعجػػػػم العػػػػريب األساسػػػػي تنوعػػػػت تنوعػػػػان ملحوظػػػػان بالنسػػػػبة ذلػػػػذا  ك نافلػػػػة
 األساسق إذ أف ادلتصفو لهق لًنل مداخل أحادية ادلعىن ك ثناذية ك متعددة.   

نصيبان أكفرق حبكػم أف ادلعجػم قػد اعتمػد علػى السػياؽ ب حػاالت ك لعل هذ  األخًنة قد نالت 
عديدةق ك هذا ما جعل بعب الدارسٌن ػلكموف عليه أنه معجم سياقيق حيػث يراعػي السػياؽ ليصػل 

 ؿ اخلفٌي.إىل ادلدلو 
ػٍطوان كاضػحانقال يعػين أف ادلػداخل  ك قولنا بأف ادلداخل ادلتعددة ادلعػىن قػد سػطت علػى ادلعجػمق سى

ة ادلعىن كثناذيته قد ح يت بنسبة قليلةق بػل أ ػا هػي األخػرل كػاف ذلػا مكانػان جليػان بػٌن ثنايػات األحادي
 ادلعجم.
 
 

 ادلداخل حسب العموم و اخلصوص: *
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لػػو سػػأؿ سػػاذل فقػػاؿ: كيػػف لكػػم أف تتحػػدثوا عػػن ادلػػداخل اخلاصػػة ك أنػػتم تتعػػاملوف مػػحمل معجػػم 
كػن إذا قػاـ بإ اللػة بسػيطة علػى ادلعجػم ليػدرؾ لغوم عاـ؟ لكاف جوابنا أنه صحيو ب رايته هذ ق كل

ما ضلن نريد ق إذ ضػٌم هػذا ادلعجػم اللغػوم العديػد مػن ألفػاظ اللغػة العامػةق كمل يهػتم حبصػطلحات علػم 
بعينهق إذ كٌجه اهتمامػه دلفػردات اللغػةق ك لكنػه عنػد التعػرض لشػرحها صلػد  يسػندها ب بعػب األحيػاف 

 فها كمداخل خاصة.إىل رلاؿ معٌن ك هذا ما غلعلنا نصن

فادلعجمي عند تعرضه للمداخل صلد  قد يفردهػا بإعطػاء معناهػا العػاـق ك قػد يضػيف إليهػا معنػان 
خاصػػان حيػػث يسػػتهله بوضػػحمل اجملػػاؿ بػػٌن عارضػػتٌن ]ب ا يولوجيػػا[ق ]ب الفلسػػفة[ق ]ب الطػػب[ق ]ب 

فقػػح مػػن غػػًن التعػػرض األدب[ ك.....هكػػذاق ك ب أحيػػاف قليلػػة يػػذكر معػػىن ادلػػدخل ب رلػػاؿ كاحػػد 
 دلعناها اللغوم.

ك لسػػنا هنػػا لنضػػرب األمثلػػة علػػى ادلػػداخل العامػػةق فهػػي عديػػدة كعديػػدة جػػدانق كلعػػل الكثػػًن شلػػا 
ذكر  نفان يدخل ضمنهاق أما ادلداخل اليت رأينا أف نصطلو عليهػا باخلاصػة فمثاذلػا مػا جػاء ب مػادة  أ 

" للداللػػػة علػػػى ادلعػػػىن الثػػػاين فكػػػاف " ِرقػػػم " ب د  إذ بعػػػد أف أعطػػػى معناهػػػا العػػػاـق صػػػحبها بوضػػػحمل
]ب ا يولوجيػػػا[: أ ػػػوؿ مرحلػػػة مػػػن مراحػػػل الػػػزمن ا يولػػػوجيق ال يقػػػل مػػػداها عػػػن محلػػػات  ِأبػػػدي.....

ق فادلػػػػدخل الواحػػػد هنػػػا أسػػػػند  1ادلاليػػػٌن مػػػن السػػػنٌنق ]ب الفلسػػػػفة[: اسػػػتمرار الوجػػػود ب ادلسػػػتقبل"
ا مصػطلو لػه داللػة كاحػدة ػلػاف  عليهػا حػف خػارج ادلعجػم ادلعجمي جملالٌنق إذ يعد ادلدخل ب كالعل

فإذا كاف علماء ا يولوجيا يركنه مصطلو ذك داللة على مرحلة ماق فإف داللته كمصػطلو لػدل علمػاء 
 الفلسفة كتلف عنهم.

ك نفس الشيء جاء ب مادة  أ ث ر  إذ ضمت العديد من اجملاالتق اليت اسػتدعت أف يكػوف 
ذ  احلاالت فقد جاء ب مدخًل " إثػًن:....]ب الكيميػاء[ سػاذل بػال لػوف  يٌػار ك ادلدخل خاصان ب ه

]ب الفلسفة[ مػذهب يعػارض ُسريحمل االلتهاب يست دـ ب الطب...."ق أما ب مدخل " إيثارية:....
]ب علػػػم الػػػنفس[: ااػػػا  اهتمػػػػاـ  ِاألثػػػرة كيرمػػػي إىل تفضػػػيل خػػػًن اآلخػػػرين علػػػػى اخلػػػًن الش صػػػيق 

 غًن  ك قبل ذاته." اإلنساف ضلو 
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نطباعيػػةق ك هػػي مػػذهب يػػرل أف النقػػد ال ]ب النقػػد[: اال ُحػػٌن أسػػند مػػدخل "تأثريػػة:....ب 
]ب الفػن[: ااػا  يقػـو علػى ِؼلضحمل لقواعد عقليةق يقدر ما ؼلضحمل للذكؽ الش صػي ك التػأثر الػذايتق 

 1التعبًن عن تأثًنات الفناف أكثر من التعبًن عن ظاهر األشياء."
صلػػد ب بعػب ادلػػداخل أف ادلعجمػي يػػذكرها داخػل رلػػاؿ معػٌن مػػن غػًن إعطػػاء معػىن عػػاـ هػذا ك 

ذلا ك مثاله ما حوته مادة  ط ش ش  "  ىشىاشي ]ب الطب[: ضعف البصر."
2 

كػػذل  جػػاء ب مػػادة   ؼ ع ؿ  مػػدخل "تفعيليػػة ج تفاعيػػل ]ب العػػركض[: كلمػػات كضػػعت 
 3مستفعلن  " ليوزف عليها الشعر   مثل: فعولن ك مفاعلٌن ك

باإلضػػافة إىل هػػذا صلػػد ضػػمن مػػادة  ش ر ؽ  مػػدخل " إٍشػػرىاقيُّ ج اشراقيوف:الػػػػ ]ب الفلسػػفة[ 
 4تابحمل مذهب اإلشراؽ فيادلعرفة."

فهنا صلد أف ادلعجمي قد أعطى معىن لكػل مػدخل ب ظػالؿ علػم بعينػه ك مل يردفػه حبعػىن عػاـ ك  
 ليس ذلا مكاف بٌن ادلفردات العامة.كأف هذ  ادلداخل ليست سول مصطلحات علم بذاتهق 

ك هبػػػػػذا نصػػػػػل إىل أف ادلعجػػػػػم قػػػػػد ضػػػػػٌم بعػػػػػب ادلػػػػػداخل اخلاصػػػػػة إىل جانػػػػػب ادلػػػػػداخل العامػػػػػةق 
فادلعجمي يرل على حسب معرفتػه أف مقابػل هػذا اللفػ  ك معنػا  يكمػن ب هػذا احلقػلق شلػا يسػتدعي 

رق علػى أسػاس أف ادلعجػم هػو إىل ذكر ق ك قد كاف حضور مثل هذ  ادلػداخل ب مثػل هػذا ادلعجػم مػرب 
معجم لغوم عاـ يضم العديد مػن ألفػاظ اللغػةق هاتػه األخػًنة الػيت فيهػا جػزء معتػرب مػن أساسػيات كػل 
علمق لذا ال غرابة أف صلد ب ادلعجم مصػطلحات علػم معػٌن قػد تسػربت دلعجػم عػاـ ب حػٌن مػن غػًن 

إف  -كمػػػا أننػػػا صلػػػد دافػػػحمل  خػػػرادلنطقػػػي أف صلػػػد ب معػػػاجم هاتػػػه ادلصػػػطلحات بعػػػب األلفػػػاظ العامػػػة  
يعػػود إىل أف ادلعجػػم موجػػه لفحلػػة أجنبيػػة اهػػل اللغػػة العربيػػة ك حقوذلػػاق فمػػن  -صػػدقنا ب كجهتنػػا هػػذ 

 الضركرم اعطاءهم ة عنها.
ك ادلػراد بػه   بيعػة ادلػادةك لعل هناؾ فرع ما يدخل ضمن أنواع ادلداخلق ك هذا الفػرع يتمثػل ب 

 ه إىل فرعٌن مداخل عربيةق ك مداخل أعجمية.أف ادلداخل تتفرع على أساس
أمػػا األكىل فيقصػػد مػػن كراذهػػػا تلػػ  ادلفػػردات ذات األصػػل العػػػريبق ك بالتػػايل فجميػػحمل ادلشػػػتقات 

 ادلولدة منه تكوف هي األخرل عربية ك األمثلة عديدةق ال  تاج دلزيد من الوضوح.
                                                           

.83ادلرجحمل السابق ق ص   1 

.8:3ادلرجحمل نفسهق ص   2 

.54:ادلرجحمل نفسهق ص   3 

.794ادلرجحمل نفسهق ص   4 



أخضػػعتها العربيػػة إىل قوانينهػػاق كمػػا  أمػػا ادلػػداخل األعجميػػة فػػًناد هبػػا تلػػ  الكلمػػات ادلعرٌبػػة الػػيت
يػػدخل ضػػمنها الكلمػػات الدخيلػػة الػػيت ظلػػت علػػى مػػا هػػي عليػػه مػػن دكف تغيػػًن. ك قػػد ضػػٌم ادلعجػػم 
العريب األساسي العديد من هاته ادلداخل إىل جانب ادلداخل العربية ك مثاذلا ما جاء ب مادة  أ ا ب  

: الشهر الثامن من السنة الشمسية كما يعرؼ  1ب بعب األقطار...." "  بي

 ػػػػػاد السػػػػػوفييت ف  "أذربيجػػػػػاف: إحػػػػػدل مجهوريػػػػػات اال كمػػػػػا صلػػػػػد مػػػػػادة   أ ا ذ ر ب م ج ا
 2"<<باكو  >>اآلسيوية ا نوبيةق غنية بالبرتكؿق عاصمتها 

أعجميػػٌن إذ أف أصػػلهما غػػًن عػػريبق ك قػػد تغاضػػى أصػػحاب ادلعجػػم  ففهػػذاف ادلػػدخالف يعتػػربا
على ٌردعلػا إىل أصػلهماق ك مل يػذكرا . ك هػو نفػس الشػيء مػحمل مػدخل  أ ا غ ا خ ا ف  إذ جػاء فيػه " 

 3 غاخاف: لقب زعيم البهرة من االمساعيلية ك إمامها الركحي ك هي فرقة من الشيعة البا نية."
 4ا ف  " أجزخانة ج أجزخانات: دكَّاف الصيديل." كذل  صلد مادة   أ ا ج ز خ

فجػػٌل هػػذ  ادلػػداخل مل تػػرد إىل أصػػلها ك مل يػػذكر أصػػالنق إذ رتبػػت بػػٌن ادلػػداخل العربيػػة مػػن غػػًن 
 اشارة إليها على أ ا غريبة األصل.

ادلعجمي نفس ادلنحى ب التعػرض ذلػاق إذ صلػد  ب حػاالت يشػًن إىل أف اللفػ  معػرب  ك مل ينو
ق ك من أمثلتها ما جاء ب مادة  أ ا ث ك د ؾ س  " أرثودكس: كلمة يونانيػةق أصػل معناهػا أك دخيل

 5الرأم ادلستقيمق تطلق على الكناذس الشرقية ادلسيحية....."
فهو هنا ك حف كإف مل يتبحمل حديثه بوضحمل رمز معربق لكنه ذكر أف أصلها يوناينق أمػا ب مػادة 

أسػػػلوب معػػػٌن ػلكػػػم عمػػػل ا هػػػاز  ُادلػػػدخل إذ كرد: " ركتػػػٌن:  ر ك ت م ف  فقػػػد صػػػرٌح بتعريػػػب 
 6اإلدارمق....معرب"
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ػػػا يفكػػػل   عػػػاـ  >>كػػػذل  صلػػػد ب مػػػادة   ط ز ج  "  ػػػازج: جديػػػدق حػػػديثق يقػػػاؿ عػػػادة ًلمى
: إنػػػػػػاء كبػػػػػػًن مسػػػػػػتدير مػػػػػػن ضلػػػػػػاس أك ضلػػػػػػو  لغسػػػػػػل << ػػػػػػازج ....ج  سػػػػػػوتي ...... مػػػػػػحمل  /  ىٍسػػػػػػتي

 1األيدم..... محمل  "
هنػػػا خيًتمػػػا بوضػػػحمل رمػػػز  مػػػحمل  للداللػػػة علػػػى أ مػػػا معػػػربٌنق ك لػػػيس مػػػن ألفػػػاظ اللغػػػػة  فادلػػػدخالف

العربيػػةق هػػذا ك صلػػدهم قػػد اتبعػػوا نفػػس الشػػيء عنػػد التعػػرض للمػػداخل الدخيلػػة ك هػػو مػػا نالح ػػه ب 
 2مادة ؼ ؿ ؿ  " فيلُّ: يا مسٌن زنبقي  د ."

: ميطىٌهري عيٍضوم مرٌكب من الزذبق ك كذل  صلد ب مادة  ـ ر ؾ م ر ك ؾ ر ك ـ  " ًمرًٍكريككرـك
.  د " ـك الربي

3. 

فالرمز  د  هنا يفدم داللة  الدخيل  ك األمثلة كثًنةق ك لسنا حباجة إىل اإلدلاـ هبا ك إظلا القصد 
مػن كراء ذكػر هػذاف ادلثػاالف كػاف للداللػة علػى أف ادلػداخل األعجميػة كػاف ذلػا نصػيب مػن احلضػػورق ك 

بعب األحيافق ك ااهلها ب أحياف أخرل كما ؽلكننا ذكر أف هاتػه ادلػداخل   قد أشار ادلعجمي ذلا ب
كػػاف مػػن بينهػػا مػػداخل مولػػػدة ك أخػػرل زلدثػػة ك أخػػرل رلمعيػػة ك ادلػػػراد هباتػػه األخػػًنة أف اجملػػامحمل قػػػد 

شػػػراء  ّكافقػػػت عليهػػػا ك مػػػن أمثلتهػػػا مػػػا جػػػاء ب مػػػادة  ـ ر س  إذ ذكػػػر ب مػػػدخل "شليىارسػػػة:..... 
 4كمة ال حبناقصته ك ال حبزايدة  زلدثة "الشيء بادلسا
تضػػػػمنت مػػػػادة  ط م ر  مػػػػدخل "مىطىػػػػاري جػػػػػ ات: مكػػػػاف ميعىػػػػدَّ لصػػػػعود الطػػػػاذرات ك  كػػػػذل 

 5هبو ها  زلدثة ......"
نىػةي ج مىعىػاًجني: مػا  هذا كصلد مثاؿ ادلداخل ادلولدة ما كاف  ت مادة  ع ج ف  " ًمٍعجىني / ًمٍعجى

كػػػػل مػػػػادة تشػػػػبه العجػػػػٌنق مػػػػا  ِ ...  مػػػػو / مىٍعجػػػػوف ج مىعىػػػػاًجٌني:.....يعجػػػػن فيػػػػه مػػػػن إنػػػػاء أك أداة.
 6..... مو ."<<معجوف  ما م >>عيًجنى 
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أمجعت على صحتها اجملامحمل فهي عديدة أيضا ك مثاذلا ما جاء  ػت مػادة  ظ  أما ادلداخل اليت
سػػػارت  >>ج م ػػػاهرات: مسػػػًنة مجاعيػػػة لإلعػػػالف عػػػن تأييػػػد أك معارضػػػة  ِهػػػػ ر  "مي ػػػاهىرة:......

 1 مج ." <<م اهرة كبًنة ب شوارع ادلدينة احتجاجان على قرار احلكومة 
جاء ب مادة  ط ك ر  " ىوَّرى ييطىوَّري تطويران: ػه: عىدَّلهق حىوَّله من  ور إىل  ىػٍور... مج /  كذل 

 <<لفتاكػػة تطػػوران سليفػػان تطػػوَّرىت األسػػلحة ا >>ران: تػىعىػػدَّؿق  ىىػػوَّؿى مػػن  ػػور إىل  ػػور تطػػوَّر يػىتىطَّػػور تطىػػو 
 2 مج ."

ك إىل هنا نصل إىل أف ادلداخل تنوعت ما بٌن العربية ك األعجمية كإىل جانبها ادلولدة ك ادثػة 
ك اجملمعيػػػةق فكلهػػػا تزامحػػػت بػػػٌن دفػػػيت ادلعجػػػم لتحصػػػل كػػػل منهػػػا ب األخػػػًن علػػػى مكػػػاف معقػػػوؿق إذ 

  كمها أسباب ك دكافحمل إليرادها.

ادلعجػم مل ينتهجػوا منهجػان كاحػدان ب التعامػل مػحمل هاتػه ادلػداخلق إذ سػار كمحمل هذا فإف أصحاب 
علػػى ضلػػو كاحػػد مػػحمل األلفػػاظ العربيػػةق ب حػػٌن اخػػتلح عليػػه األمػػر مػػحمل ادلػػداخل األعجميػػةق حيػػث صلػػد  
أحيانػػػان يوردهػػػا مصػػػرحان هبػػػا  ػػػت أكاذػػػل حركفهػػػاق ك ب حػػػٌن  خػػػر صلػػػد  ال ينسػػػبها إىل أصػػػلهاق ك قػػػد 

 معٌن على أساس أ ا اشتقت منه. يوردها  ت جذر

ك حوصػػلة القػػوؿ أف ادلعجػػم قػػد ضػػم جػػٌل أنػػواع ادلػػداخل مػػن بسػػيطة ك مركبػػة ك معقػػدةق كػػذل  
ادلداخل األحادية ادلعىن ك ثناذية ك متعددةق ك إىل جػانبهم صلػد ادلػداخل العامػة ك اخلاصػةق ك العربيػة ك 

 األعجمية.

يػة بينهػا لوجػدنا ادلػداخل البسػيطة ك ادلركبػة قػد سػطت ك إذا أردنا تطبيػق مبػدأ التفاضػل ك األكثر 
علػػػػى ادلػػػػداخل ادلعقػػػػدةق ب حػػػػٌن صلػػػػد ادلػػػػداخل ادلتعػػػػددة ادلعػػػػىن قػػػػد أحكمػػػػت قبضػػػػتها علػػػػى النػػػػوعٌن 
اآلخرينق أما ادلداخل العامة فإ ا عٌمت أرجاء ادلعجم أكثر من ادلداخل اخلاصةق هػذا ك صلػد ادلػداخل 

 عجم بادلقابل محمل ادلداخل األعجمية.     العربية قد سيطرت على صفحات ادل
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 ترتيب ادلداخل يف ادلعجم::امسادلبحث اخل

إٌف ادلراد برتتيػب ادلػداخل هػو الطريقػة الػيت اتبعهػا ادلعجمػي ب تن ػيم كتبويػب مػواد معجمػهق كمػا 
ينػػدرج  تهػػا مػػن مشػػتقاتق كقضػػية الرتتيػػب ب كاقػػحمل األمػػر هػػي قضػػية شػػاذكة منػػذ ظهػػور أكؿ معجػػم 

ق كادلتمثل ب معجم العٌن لل ليل بن أمحد الفراهيدم الػذم احتػار ب ظلػح تبويػب مػواد معجمػهق عريب
 فأخرجت لنا هاته احلًنة ترتيب جديد للحركؼق كادلعركؼ بالرتتيب الصويت. 

كقد اصطلو " ابن من ور" على الرتتيب حبصطلو الوضحملق إذ رأل أٌف كل من سبقه قػد انزلػق ب 
" فأمػػا مػػن أجػػاد مجعػػه فإنػػه مل غلػػد كضػػعه ك أمػػا مػػن أحسػػن كضػػعه فإنػػه مل ػلسػػن متاهػػة منػػه إذ قػػاؿ 

مجعه"ق فهذ  شهادة من عامل لغوم له ثقلػه ب ميػداف ادلعجميػة إذ رأل أف  ريقػة كضػحمل مػواد ادلعجػم  
 أم ترتيبها مل    باهتماـ غلعلها تسمو إىل الطريقة ادلثلى اليت ػلاكؿ ادلعجميوف بلوغها. 

البػػاحثوف كالعلمػػاء ب العصػػر احلػػديث يولػػوف الرتتيػػب بعنايػػة فاذقػػةق ك رأكا أف كػػل  هػػذا مػػا جعػػل
الطػػرؽ ادلسػػتنفذة قػػد احتػػوت شػػيء مػػن العجػػزق ماعػػدا الطريقػػة األلفباذيػػة الػػيت بػػدل ذلػػم أ ػػا األنسػػب 
كاألسهل ب عملية الوضحمل بالنسبة للمعجمي  ككذل  األيسر ب الوصوؿ إىل ادلبتغى بالنسبة دلستعمل 

 ادلعجم.
كالرتتيػػػب ب حػػػٌد ذاتػػػه ينشػػػطر إىل شػػػطرين كعلػػػا مػػػا عيػػػرؼى بالرتتيػػػب اخلػػػارجي كالرتتيبالػػػداخليق 
كسػػنقف عنػػد كػػل منهمػػا ب ادلعجػػم العػػريب األساسػػي لنػػرل ب األخػػًن ادلنهجيػػة العامػػة الػػيت سػػار عليهػػا 

 هذا ادلعجم.

 - I:الرتتيب اخلارجي 

ادلداخل الرذيسية كهو ما اصػطلو عليػه " أمحػد سلتػار عمػر" كادلراد به ترتيب مواد ادلعجم  ترتيب 
نه ؽلثل الصورة العامة للمعجػمق فهػو أكؿ أحبكمأنه شرط ضركرم لوجود ادلعجم كما 1بالرتتيب األكرب.

 ما يصادؼ الباحث الذم ال بد أف يعرفه ليعرؼ  ريق الوصوؿ إىل بغيته.

كل ادلعاجم القدؽلة كاحلديثة العربية كالغربيةق   لوجود ادلعجمق فإننا صلد اضركري اكدلا كاف هو شر 
 من أظلا ه ادلتعددة السالفة الذكر ب تبويب موادها. امعين اقد اتبعت ظلط
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دلػواد خارجيػاق كلعلنػا منػذ الولػوج كقد سار " ادلعجم العريب األساسي "على  ج يسًن ب تن يم ا
درؾ ذل  بوضوح شديدق فقد اعتمد أصحاب ادلعجم على الرتتيب األلفباذي محمل نإىل رحاب ادلعجم ل

مراعاة الثاين كالثالث فهكذاق انطالقان من جذر الكلمة شأنه ب هذا شػأف مع ػم ادلعػاجم احلديثػة الػيت 
 راعت هذا النمح حبكم أنه األسهل كاأليسر على كلتا الطرفٌن. 

ب مقدمػػػة ادلعجػػػم إذ "رتبػػػت مػػػواد ادلعجػػػم أك  كقػػػد نػػػٌر أصػػػحاب ادلعجػػػم علػػػى  ػػػريقتهم هػػػذ 
ا ذكر الذم يشػتمل عليهػا ب أبػواب بعػدد حػركؼ اذلجػاءق حسػب حرفهػا األكؿق مث رتبػت مػواد كػل 

 1باب كفقا للحرؼ الثاينق فالثالث........."
فهم صٌرحوا بأف الرتتيب األلفباذي هػو مسػلكهم ك ػريقهم مػن حػرؼ األلػف إىل اليػاء ب تن ػيم 

عجمهمق إذ حاز كل حرؼ على مجلة من ادلداخل ادلندرجة  تػهق كقػد اعتمػد علػى األصػوؿ ب مواد م
الرتتيػػب باسػػتثناء بعػػب ادلػػداخل األعجميػػة الػػيت ن ػػر إليهػػا علػػى أف رلمػػل حركفهػػا أصػػليةق كادلتصػػفو 

 للمعجم ليالح  ذل  بشكل جٌلي.
األمسػػاء ادلعربػػة مػػن مصػػادر  كقػػد صػػٌرحوا هبػػذا أيضػػا ب مقدمػػة ادلعجػػم إذ جػػاء فيهػػا أ ػػم "رتبػػت
 2كمشتقات كغًنها حسب تسلسل حرفها األكؿق فحركفها األخرل ....."

كمن أمثلتها ما جػاء ب بػاب الفػاء مػادة  ؼ ؿ م بػب م ف  "الًفليبٌػٌن": دكلػة  سػيوية تتػألف 
 3من أرخبيل بركاين على حبر الصٌن عاصمتها مانيال."

كادلتمثػػػػل ب حػػػرؼ األلػػػف باحلػػػػديث عػػػن األلػػػػف كقػػػد اسػػػتهل أصػػػػحاب ادلعجػػػم بػػػاهبم األكؿق 
كصػػفاهتا كحاالهتػػا النحويػػةق كمػػن ةػػة ااػػه ضلػػو ادلػػدخل  أ أ ب  أم اذلمػػزة مػػحمل اذلمػػزة كالبػػاءق كمنػػه إىل 
اذلمػػزة مػػحمل اذلمػػزة كالبػػاء كالنػػوف ك ... أ ا ب ف ك س  كمػػن ةػػة إىل  أ أ ج ر  ك.... أ ا د ـ  لينحػػػو 

 ذ ا رب م ج ا ف  كهكذا إىل أف يصل إىل  أ ب ا ص . ضلو  أ أ ذ ا ر  كمنه إىل  أ ا

فادلالح  هنا أ م قد بداكا محمل اذلمزة حبفردهاق ك ثنوها بػاذلمزة مػحمل اذلمػزة فالبػاءق كبعػدها اذلمػزة 
مػػػػحمل اذلمػػػػزة كا ػػػػيمق كمنػػػػه إىل اذلمػػػػزة مػػػػحمل اذلمػػػػزة كالػػػػداؿ......إىل أف يصػػػػلوا إىل اذلمػػػػزة مػػػػحمل اذلمػػػػزة ك 

نا حاكؿ أف يراعي التسلسل ادلنطقػي للحػركؼ ألنػه بعػد  أ أ ف  صلػد  يػذهب النوف......فادلعجمي ه
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مباشػػرة إىل  أ ب ا....  كمنػػه إىل  أ ب ج د  كمػػن ةػػة إىل  أ ب د  كعنػػد الوصػػوؿ إىل  أ ب م م 
 ض  ؽلر مباشرة إىل  أ ت ا ب ؾ  كهكذا دكالي .

كهبػػذا يكػػوف قػػد رتبػػت مػػواد ادلعجػػم بأكملهػػا كفػػق الرتتيػػب األلفبػػاذي مػػحمل مراعػػاة الثػػاين فالثالػػث 
 فالرابحمل...... 

هذا ك غلدر بنا التنويػه بػأف ادلعجمػي باسػتهالله ألبػواب معجمهػم باحلػديث عػن احلػرؼ ادلعقػود 
كيتطػرؽ إىل صػفاته له الباب كاف يبسح القوؿ فيها إذ يذكر رتبته ضمن التسلسل ادلعػركؼ للحػركؼق 

الصػػوتية كسلارجػػهق كمػػا يعطػػي بعػػب ادلعلومػػات النحويػػةق ادلقػػرتف بػػاحلرؼ فمػػثال صلػػد  ب بػػاب السػػٌن 
يػػذكر أ ػػػا "احلػػػرؼ الثػػاين عشػػػر مػػػن حػػػركؼ اذلجػػاءق كهػػػو صػػػوت أسػػناين احتكػػػاكي  صػػػفًنمق رخػػػو 

 مهموس مرقق 
 1ق.....<<ان سىنيسىاًفرغد >>أداة تسبق الفعل ادلضارع فت صصه لالستقباؿ  :سى 

فهػػو هنػػا تطػػرؽ لرتتيبهػػا بػػػٌن مجلػػة احلػػركؼق كبعػػدها لسػػػرد صػػفاهتا الصػػوتيةق لػػي لر إىل ذكػػػر 
ػػٌل األبػػوابى إىل غايػػة  خػػر بػػاب كادلتمثػػل ب اليػػاء إذ  معلومػػة ضلويػػة مرتبطػػة هبػػاق  كهػػذا مػػا فعلػػه مػػحمل جي

 غػػارمق ضػػيقق  اسػػتهله بأنػػه "احلػػرؼ الثػػامن كالعشػػركف مػػن حػػركؼ اذلجػػاءق كهػػو صػػوت أدين حنكػػي
 رلهورق مرقق. <<ترمي  >>ك حركة ب مثل  <<يسمحمل  >>نصف حركة ب مثل 

..... >>تكوف مضارعة  ِق <<تكتبٌنق اٍكتييب >>تكونضمًنان للمفنثة  ُ:م تكػوف ّ<<يىٍكتيبي
......ق <<يب  >>تكوف ضمًنان للمتكلم ب زلل جػر ْق <<أعلمي   >>ضمًن نصب للمتكلم مثل 

تكػوف عالمػة  مػحمل ادلػذكر السػامل  ٔق <<قرأتي الكتابٌن  >>تكوف عالمة للتشبيه ب النصب كا ٌر ٓ
 2ب النصب كا ٌر...."
حديثػػه عػن احلػرؼ ك يثنيػػه بوضػحمل مػدخل كادلتمثػل ب احلػػرؼ ادلعقػود لػه البػػاب  كهكػذا ظػٌل يبػدأ

 محمل اذلمزة كمث محمل الباء كهكذا.
ذكر  ت كل باب كهو أمر مػألوؼق فػإذا كجػدنا عػددها  ػت بػاب كقد تفاكتت نسبة عدد ا 

جػػذرانق كالثػػاء  833جػػذرانق أمػػا التػػاء فإ ػػا  455جػػذرانق فإ ػػا ب بػػاب البػػاء تصػػل إىل  488األلػػف 
جػػذرانق ليحضػػن بػػاب  335جػػذرانق أمػػا بػػاب احلػػاء فإنػػه حػػول  353جػػذرانق بػػاب ا ػػيم يضػػم  54
جػذرانق ليػرتؾ لبػاب  53جػذرانق كبػاب الػذاؿ ضػم  8:7نػه أكل جذرانق أما باب الػداؿ فإ 888اخلاء 
جػػذرانق ب حػػٌن  358جػػذرانق هػػذا كػلػػوم بػػاب السػػٌن :88جػػذرانق كيعتنػػق بػػاب الػػزام  353الػػراء 
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 73جػػذرانق ب حػػٌن يػىليػػم بػػاب الضػػاد 843جػػذرانق كبػػاب الصػػاد  337غلمػػحمل بػػاب الشػػٌن بػػٌن يديػػه 
جػذرانق لي ػل  8:5جذرانق أما باب العٌن فانه يتبػىن  83جذرانق كباب ال اء  4:جذرانق كباب الطاء 

 877جػذرانق كبػاب الكػاؼ  8:3جذرانق كباب القاؼ  :33جذرانق كباب الفاء  836لباب الغٌن 
 387جػػذرانق ب حيػػث يعتنػػق بػػاب النػػوف  897جػػذرانق ليبقػػى لبػػاب ادلػػيم  878جػػذرانق كبػػاب الػػالـ 

 جذران.34جذرانق كباب الياء  888كباب الواك  جذرانق 846جذرانق أما باب اذلاء فإنه يضم 

فيهق إذ أف هناؾ جذكر تكٌوف  ٌيعة لالشتقاؽ كتوليد األلفاظ  فهذا التفاكت ب النسب ال غرابة
منهػا أكثػر مػن سػػابقتهاق كمػا أف هنػاؾ بعػػب احلػركؼ الػيت تكػوف مسػػاحة معتػربة لللفػاظ األعجميػػةق 

دكف اآلخرق حبكم أف هاته ادلداخل األعجمية مل تشػتق  كبالتايل تتضاعف عدد ا ذكر ب هذا احلرؼ
 بل رتبت على ما هي عليه. 

ك إىل هنا طللر إىل أف "ادلعجم العريب األساسي" قد سار على  ج يسًن ب تن يم مػواد  كهػو 
النهج األلفباذيق باعتبػار أنػه األيسػر كاألنسػب كاألسػهل ب الوصػوؿ إىل ادلطلػوبق كألف العصػر احلػايل 

عصر السرعةق فالباحث ال يهتم مثالن باألبنيةق كال بالرتتيب الصويتق كال بالرتتيػب حسػب القافيػةق هو 
أف يعرؼ تسلسل حركؼ اذلجاءق ك إخراج ا ذر من الكلمػةق ليبحػث  -مستعمل ادلعجم  –فيكفيه 

 مباشرة عن مراد   ت هذا ا ذر أك ذاؾ. 
نهجق كهػو أف مع ػم ادلعػاجم احلديثػة قػد تبنػت ك إىل جانب هذا صلد دافحمل  خر ب إتباع هذا الػ

حف نسبوا لػه مدرسػة أ لػق عليهػا " ادلدرسػة احلديثػة " كهػي الػيت مجعػت ب  –األلفباذي –هذا الن اـ 
 مضمارها ادلعاجم ادلفلفة ب العصر احلاضرق كادلعتمدة على الرتتيب األلفباذي.

 -II:الرتتيب الداخلي 

ق كونػه 1ادلشتقات  ت ا ذر الواحدق كقد أ لق عليػه بالرتتيػب األصػغركادلراد به ترتيب كتن يم 
ه عنايػة تسػاهم ب إيػػراد  داخػل ادلعػاجمق كقػد كػاف مػػن م العربيػة القدؽلػػةق كمل يلقػوا لػقػد أعلػل ب ادلعػاج

 بٌن أهم ادل خذ اليت كىجىهُّوها إليهاق إىل أف جاء العصر احلديثق حيػث انػربل كبػار اللغػويٌن كالبػاحثٌن
 لدراسة هذ  النقطة ب ادلعاجمق كي يتحقق ذلا الرقي كالسمو ضلو األفضل. 

                                                           

.9:أمحد سلتار عمرق صناعة ادلعجم احلديثق ص   1 



كقد ساهم ب تطوير هذا النهج تقدـ األحبػاث الصػرفيةق إذ حبقتضػاها مىيٌػز ادلعجميػوف بػٌن صػيغة 
"فػىٍعلىق كأىفػٍعىل " كداللة كل منهماق كما عرفوا قيمة احلركات من " ضمة ككسرة كفتحػة "ب تغيػًن ادلعػىن 

 هكذا.ك 

كقػد نػٌر أصػػحاب ادلعجػم علػػى ادلنهجيػة ادلتبعػة ب ترتيػػب ادلشػتقات إذ جػػاء ب مقدمػة ادلعجػػم 
 :أنه " أدرج الفعل الثالثي اجملرد حسب الرتتيب التايل: فػىعىلىق فػىعيلىق فىًعلى مث تلته األفعاؿ الثالثية ادلزيػدة

علػى التػوايل األفعػاؿ ادلزيػدة بالتضػعيفق ادلزيد حبرؼق فادلزيد حبرفٌنق فادلزيػد بثالثػة أحػرؼق ك أدرجػت 
ق كاَّفق أكَّف  كىَّفى ق أمػػا الربػػاعي اجملػػرد فػػأدرج حسػػب تسلسػػل  :فادلزيػػدة بػػاأللفق مث ادلزيػػدة بػػاذلمزة كىَّفَّ

 1أحرفهق مث تال  ادلزيد حبرؼق فحرفٌن."

م مػػواد فهػػذا الػػنر ادلقتػػبس مػػن ادلقدمػػةق رسػػم لنػػا ادلعػػامل الكػػربل الػػيت اتبعهػػا ادلعجمػػي ب تن ػػي
معجمػػهق إذ اسػػتهل حديثػػه بػػالثالثي اجملػػردق ليثنيػػه باحلػػديث عػػن ادلزيػػد كحػػاالت الزيػػادةق كمنػػه يتسػػرب 
للحػػػديث عػػػن الربػػػاعي اجملػػػردق كمػػػن ةػػػة للربػػػاعي ادلزيػػػد كهكػػػذا كلعػػػل ضػػػرب بعػػػب األمثلػػػة يزيػػػدنا مػػػن 

 .الوضوح جرعةق كما يبٌن لنا مدل ااشي أصحاب ادلعجم محمل هذ  الطريقة ادلرسومة

ًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى..... جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء ب بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة  ؾ ح ؿ   "كىحىلى...كى
ٍحػػػلي..أىٍكحىلى.....ً.اٍكتىحىلى..... .....كى ......أىٍكحىلي......كىاًحلي......كىحَّاؿي اكًتحىاؿي .....ًإٍكحىاؿي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي.. .....كيحيويلُّ......ًمٍكحىالىًف.......ًمٍكحى .....كيحيوؿي .... ....كىحىلي.....كيٍحلي....كيٍحًليُّ
ميكىحيلىةي....."

2 

فهنا بدأ ادلعجمي محمل  فػىعىلى  ك منها إىل  فىًعلى  حبكم أف صػيغة   فػىعيػل   ال  مػل داللػة مغػايرة 
أىٍكحىػل  كمنػه ادلزيػد حبػرفٌن  افػٍتىعػل  -دلا سبقهاق كمن ةة صلد  يتطرؽ للمزيد حبرؼ كادلتمثل ب  أىفػٍعىػلى 

اكتحاؿ  كهكذا ك بإتباعه هذا النهج صلد  ت كػل صػيغة  - اٍفًتعىاؿاٍكتىحل  فادلزيد بثالثة حركؼ  -
 رلردة مجيحمل أخواهتا النااة عنها سواء من خالؿ التضعيف أك زيادة حرؼ أك أكثر.

                                                           

ق ادلعجم العريب األساسيق ص  .:6ادلن مة العربية للرتبية ك الثقافة ك العلـو  1 

.8348ادلرجحمل السابقق ص   2 



ػػػػػػػػػػػػػػػػػدى.....  هػػػػػػػػػػػػػػػػػذا كصلػػػػػػػػػػػػػػػػػد ب بػػػػػػػػػػػػػػػػػاب الغػػػػػػػػػػػػػػػػػٌن مػػػػػػػػػػػػػػػػػادة  غ ـ د  " غىمىدى......غىمَّدى.....أىٍغمى
تػىغىمَّدى......إٍغمىادي......"

1 

ػػدى  كهػػو ب حالػػة النصػػبق كمنػػه يتعػػرض للمزيػػد عػػن إذ احتػػوت ادلػػ ادة الفعػػل الثالثػػي اجملػػرد  غىمى
 ريق التضعيف  غىمَّدى ق ليلجأ بعد  إىل ادلزيد باذلمزة  أىٍغمىدى  كمنه إىل ادلزيد حبرفٌن أحدعلا التضعيف 

ػادي  كهبػذا نال حػ  أف ادلعجمػي ب هػذا كيتمثل ب  تػىغىمَّدى  كمن بعد  ادلزيد حبػرفٌن أحػدعلا اذلمػزة  إٍغمى
ادلعجػم قػد بػذؿ جهػد ملحػوظ ب إتبػاع مػا شػٌرعه لنفسػه ب مقدمتػهق إذ التػـز حرفيػان بادلنهجيػة الفار ػػة 
الػػذكر كجٌسػػدها بوضػػوح ب ادلعجػػمق كقولنػػا بأنػػه التزامهػػا حرفيػػا ال يعػػين أنػػه ذكػػر كػػل الصػػيغ ادلػػذكورة 

ا لعػدـ صػال حيتهػا ك أداذهػا مػدلوؿ معػٌن  نفاق فكما كٌضحت األمثلة أف هناؾ بعب الصػيغ ال صلػده
فادلثاؿ األكؿ انب ذكر "كىحيلى"ب حٌن ااهػل ادلثػاؿ الثػاين كػل مػن صػيغيت " غىميػدى " ك" غىًمػدى "هػذا 
بالنسػبة للجػذر الثالثػػيق أمػا ا ػذر الربػػاعي فقػد ذكػػر  رلػردان أكؿ األمػر كمػػن ةػة يىػأيت حبزيػػد  مػن حػػرؼ 

ػػػػػػػػػػػػػلى كمػػػػػػػػػػػػن بعػػػػػػػػػػػػػد  حبػػػػػػػػػػػػرفٌن كمثالػػػػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػػا ء ب بػػػػػػػػػػػػاب احلػػػػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػػػادة  ح ؿ ح ؿ   " حىٍلحى
.... ىىٍلحىلى..... ىىٍلحيٍل......حىٍلحىلىةي......"

2 

 
ػػػلى " ب حالػػػة النصػػػب إذ  ػػػلى " كمػػػن ةػػػة للمزيػػػد حبػػػرؼ "  ىىٍلحى إذ بػػػدأ مػػػحمل ادلػػػدخل اجملػػػرد "حىٍلحى

لىػػة  ػلى " كمػػن بعػد  "حىٍلحى " كهكػذا ظػػٌل ادلعجمػػي الفتحػة قبػػل الضػمة كهػػي الػيت أدرجػػت ضػػمن "  ىىٍلحى
يتبحمل اخلطوط العريضة اليت سٌنها لنفسه ب مقدمة معجمه كبالتايل نرا  قد اعتمد ن اـ موحد ب مع م 
ادلػػواد إذ بػػدأ حديثػػه ب جػػٌل ادلػػداخل إال مػػا نػػدر باألفعػػاؿ الثالثيػػة اجملػػردة ك مػػن ةػػة ادلزيػػدةق ك بعػػدها 

ادلزيػػدةق ك بعػػد االنتهػػاء مػػن األفعػػاؿ يتطػػرؽ إىل األمسػػاء  ينتقػػل إىل األفعػػاؿ الرباعيػػة اجملػػردة ك منهػػا إىل
اجملردة ك منها إىل ادلزيدةق كذل  صلػد  قػد تعػرض للحػركؼ ك صػنفها علػى حسػب حركفهػاق ك بالتػايل 

 صلد  اعتمد على األفعاؿ ك بعدها األمساء ك منها احلركؼ.
الت نسػياف ك تعػب ك ك هذا ال ؽلنحمل من خركجػه عػن هػذا الطريػق ب بعػب احلػاالت إمػا ب حػا

 إما ب حاالت أخرل. 

                                                           

.33:ادلرجحمل نفسهق ص   1 

.455ادلرجحمل نفسهق ص   2 



الرتتيػػب بػػالتجنيس كالرتتيػػب هػػذا كؼلضػػحمل الرتتيػػب الػػداخلي ب رلملػػه لنػػوعٌن مػػن الرتتيػػبق علػػا 
ق أمػػا أكذلمػػا فيتمثػػل ب ترتيػػب كػػل داللػػة علػػى ًحػػدىل حيػػث يكػػوف ذلػػا مػػدخال مسػػتقال عػػن باالشػػرتاؾ

اللػػػة تنفػػػرد حبػػػدخل خػػػاص هبػػػاق ال ؽلػػػت بصػػػلة بػػػاقي ادلػػػداخلق إذ يتكػػػرر ادلػػػدخل بتغػػػًن ادلعػػػىن فكػػػل د
 للمداخل األخرل.

ب حػػػٌن يػػػراد بالرتتيػػػب باالشػػػرتاؾ إدراج دالالت سلتلفػػػة كعديػػػدة  ػػػت ادلػػػدخل الواحػػػدق حيػػػث 
ييصٌنفها ادلعجمي حسب ظلح معٌن.

1 

كقػػػد كجػػػػدنا بصػػػػمات لػػػػنمح الرتتيػػػػب بػػػالتجنيس بػػػػٌن ثنايػػػػات ادلعجػػػػمق إذ اضػػػػطر ادلعجمػػػػي ب 
ىل إتباع هذا األسلوب حيث أفرد لكل داللػة مػدخل خاصػان هبػا كهػو مػا صلػد  ب بػاب حاالت معينة إ

ق  الػػوىايل  مىػػٍويلُّ:   ُالػػواكق كمػػادة  كؿ م  " كىيلى  :تىًبعىػػه بعػػد قليػػل ِػػػ قي قربػػه منػػهق ُيىلًػػي كىٍليػػان كىاؿو ػػػ ق ي
البػىلىػػػدى:  -ِعليػػػه: مىلىػػػ ى أىمػػػرى ي كقػػػاـ بػػػهق الشػػػيء ك  -ُيىلًػػػي ًكالىيىػػػة كىاًؿ  الػػػوايل   مىػػػٍويلُّ:  ۲......./ كىيلى 

حىكىمىهي كتىسىلَّحى عليه....."
2 

  ألنػػه ِق ُفهنػػا صلػػد أف ادلػػدخل  كىيلى  قػػد تكػػرر مػػرتٌن كقػػد رمػػز ادلعجمػػي لكػػل منهمػػا بػػرقم  
أف ادلعػىن سلتلػف ب   –التكػرار  –يريد أف يبٌن دلسػتعمل ادلعجػم أف ادلػدخل مكػررق ك السػبب ب هػذا 

ق ك ال توجػػػد أم ذرة مػػػن الصػػػلة بػػػٌن ادلػػػدلولٌنق ك هػػػو مػػػا نعثػػػر عليػػػه أيضػػػان ب مػػػادة  أ ث ر  كالعلػػػا
  8حيث جعل من ادلدخل  أثًن  يتكرر مرتٌن بسػبب إنفػراد كػل منهمػا حبعػىن خػاصق إذ جػاء فيػه "أثػًن

 .<<من األعماؿ األثًنة عندم مساعدة اتاجٌن  >>ميفضل على غًن  
 3ساذل بال لوف.....": ]ب الكيمياء[ 3أثًن

ػػػدَّ  كػػػذل  صلػػػد ب بػػػاب السػػػٌن مػػػادة  س د د  " سى
ادان فهػػػو سػػػديد  8 ػػػدى ػػػدىٍدتي  يىسػػػدَّ سى  –ُ سى

: اسػػتقاـق أصػػاب ب قولػػه ك فعلػػهق  ػػٌد ى  -ِالشػػ ري القػػوؿي أك الًفٍعػػلي: كػػاف صػػوابان سى
ػػدىٍدتي  يىسيػػدُّ  3  سى

 4.."...<<سىٌد الباب  >>الشيء: أىٍغلىقىه  -ُسىدَّا فهو ساٌد 

                                                           

. ين ر: 8357زلمد رشاد احلمزاكمق ادلعجم العريب ادلعاصر ب ن ر ادلعجمية احلديثةق ص   1 
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هذا ك صلػد أصػحاب ادلعجػم قػد دعػتهم الضػركرة ب بعػب األحيػاف لتكػرار ادلػدخل الواحػد ن ػران 
لتغػػًن ادلػػدلوؿق ك هػػذ  احلػػاالت الػػيت يتكػػرر فيهػػا نفػػس ادلػػدخل مػػن حيػػث احلػػركؼ ك احلركػػات تكػػوف 

ي " قصػػًنة بنسػػبة مػػاق إذ يتكػػرر ادلػػدخل مػػرتٌن أك ثالثػػة فقػػحق لكػػن إذ جٌسػػدنا رايػػة " زلمػػد القطيطػػ
الذم رأل أف ترتيب ادلشتقات ادلنحدرة من ا ذر  تػهق تػدخل ضػمن الرتتيػب بػالتجنيس علػى اعتبػار 
أف ا ػػذر يتكػػرر مػػحمل كػػل صػػيغة جديػػدةق ك بالتػػايل تتعػػدد ادلػػداخل تبعػػان لتعػػدد أحػػرؼ الزيػػادة ب ا ػػذر 

 1الواحد.
ق ك مثالػػه مػػا جػػاء ب بػػاب ك بالتػػايل فإننػػا سػػنتجاكز العػػدد ادلػػذكور  نفػػان إىل مػػا أزيػػد مػػن بكثػػًن
..../ ........./ نػىعَّػػػػػػػػػػمى......النػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػادة  ف ع ـ  إذ صلػػػػػػػػػػد " نػىعيػػػػػػػػػػمى...../ نىعًػػػػػػػػػػمى...../ نًٍعػػػػػػػػػػمى..

ـي....../ تػىنػىعُّمي......./تػىٍنعًػػػػػػػػػػػػػػػيمي......./ .أىنٍػعىػػػػػػػػػػػػػػػمى... .../ تػىػػػػػػػػػػػػػػػنػىعَّمى......./ تػىنىػػػػػػػػػػػػػػػاعىمى......./ ًإنٍػعىػػػػػػػػػػػػػػػا
ناًعمي......./ نػىعىامىةي......./ نػىعىٍم......./ نػىعىمي....../ نػىٍعمىاءي......./  مينػىعَّمي......../ ميٍنًعمي......./

نػيٍعمىافي......"
2 

ك هػو " نعػػم " ك كيفيػة ترتيبهػػا علػى هػػذ  احلالػة جعلتهػػا  اكاحػػدافجيػٌل هػذ  ادلػػداخل محلػت جذر 
كػػػن تػػدخل ضػػػمن الرتتيػػػب بػػػالتجنيس ك خاصػػػة تلػػػ  ادلػػػداخل الػػػيت حاف ػػػت علػػػى نفػػػس الشػػػكل ك ل

اختلفت ب احلركات كما هو ب  نػىعيمى/ نىًعمى/ نًٍعػمى/ نػىعَّػمى/ نػىعىػٍم/ نػىعىػمي   إذ أف البنيػة ظلػت علػى مػا هػي 
 عليه ك كأف ادلدخل يتكرر محمل كل داللة جديدة ػلملها.

 /....... ػػػػػاهىرى ......./ جى ػػػػػرى ...../ جىهي ػػػػػرى هػػػػػذا ك جػػػػػاء ب بػػػػػاب ا ػػػػػيم مػػػػػادة  ج هػػػػػػ ر  " جىهى
...... ......./ أىٍجهىرى ٍهػري ...../ جىهػارةي....../ جى ػاري ....../ اىٍهػًني....../ ًجهى ػاري ....../ ًإٍجهى / جىٍهوىرى

جىٍهرىةي....../ جىٍهورةي....../ جىٍهورًمُّ....../ جىهًني....../رليىاهىرةي......."
3 

 فكػػػل هػػػذ  ادلػػػداخل حػػػوت بنيػػػة أساسػػػية كاحػػػدة اثلػػػت ب  جهػػػر  ق ك بالتػػػايل ؽلكننػػػا عػػػٌد كػػػل
 مدخل من هاته ادلداخل بأنه تكرار للمدخل األساسي حبكم أنه تابحمل لهق ك فرد من أفراد أسرته.   

ك إىل جانػػػب هػػػذ  الطريقػػػة صلػػػد حضػػػور للػػػنمح الثػػػاين مػػػن الرتتيػػػب الػػػداخلي ب ادلعجػػػم العػػػريب 
ة ك قػد األساسي ك هو الرتتيب باالشرتاؾق ك مفاد  أف ادلدخل الواحػد تشػرتؾ فيػه عػٌدة دالالت سلتلفػ
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فصل ادلعجمي بٌن هذ  ادلداخل من خػالؿ كضػحمل أرقػاـق إذ يعػرب كػل رقػم عػن معػىن ؼلتلػف عػن ادلعػىن 
السػابق ك الالحػػق لػه ك األمثلػػة عديػػدة علػى هػػذاق منهػػا مػا جػػاء ب بػػاب الػذاؿ  ػػت مػػادة  ذ ر ر  " 

 : ق  ُذىرُّ يٍنبىثُّ ب اذل ّالنٍَّسلي ك اخلىٍلقيق  ِمر ذىرَّ
 1.ًصغار النمًل..." ْواء من اذلباء.....من ذىرَّةي: ادل

فادلدخل  ذىرُّ   قػد ضػم ثالثػة معػاين كتلػف عػن بعضػهاق ك بالتػايل بػادلعجمي هنػا ػلػاكؿ انػب 
التكرار الػذم سػينتج إذ أفػرد كػل داللػة حبػدخلق كػذل  صلػد ب بػاب الصػاد مػادة  ص ك ر   " صيػورىةي 

 : نيٍسػ ىة ًٓصػفىه......  ْنػىػٍوعي........  ّرليىسَّػمي......  شػكل كًاثىػاؿ ِر.... كل ما ييصىو  ُ ج صيوىري
 2صورة الشيء: خياله ب الذًٌهن......" ٔمن الشيء......ق 

فكل هذ  ادلعاين احتضنها مدخالن كاحدان ك هػو " صػورة "ق فلػو انفػرد كػل معػىن حبػدخل حلصػلنا 
جػم شلػا غلعلػه زلػل ثقػل ك ااهػل على سػتة مػداخل تكػرر نفسػهاق ك بالتػايل زيػادة معتػربة ب حجػم ادلع

 من  رؼ مستعمل ادلعجم.

كغػػًن هػػذا كثػػًن إذ قػػد يضػػم ادلػػدخل معػػىن كاحػػدان أك اثنػػٌن أك أكثػػر بكثػػًنق علػػى حسػػب ادلعػػاين 
 الكامنة فيه.

 –االشػرتاؾ ك التجنػيس  –ك خالصة القػوؿ أف ادلعجػم العػريب األساسػي قػد زاكج بػٌن النمطػٌن 
على حسب احلاجة اليت تصادفهق فطريقة التجنػيس مػثال تسػاعد علػى التمييػز بػٌن ادلػداخل البسػيطة ك 
ادلركبة ك ادلعقدة إذ أف ادلعجمي ب غالػب األحيػاف يبػدأ مػحمل البسػيطة ليثنيهػا بادلركبػةق ك مػن ةػة ؼللػر 

هػم منػه ك هػو ادلسػاعلة للمداخل ادلعقدةق ك ال يقف األمر عند التمييز فقحق بػل يتجػاكز  إىل مػا هػو أ
ب إبػػػراز كػػػل مػػػن ادلػػػداخل ادلركبػػػة ك ادلعقػػػدةق فلػػػو اعتمػػػدكا علػػػى االشػػػرتاؾ كحػػػد ق دلػػػا كجػػػدنا ذلػػػاتٌن 

 األخًنتٌن مكاف ب ادلعجم.
ك ادلعجمي على كل حاؿ أدرل حبداخل معجمهق ك أم الطرؽ أنسب لوضػعهاق فلػو أنػه اعتمػد 

ة التكػرارق الػذم ال يعػرؼ اخلػركج منػه فيمػا بعػدق كمػا على الرتتيب بالتجنيس كحػدهاق لتبحػر ب متاهػ
 أنه لو اتبحمل الرتتيب باالشرتاؾ كحد  لدخل ب داذرة االختصار شلا يوقعه ب اإلخالؿ ادل ل بادلعىن.
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ك نافلػػة القػػوؿ أف ادلعجػػم العػػريب األساسػػي قػػد سػػار علػػى الرتتيػػب األلفبػػاذي انطالقػػان مػػن ا ػػذرق 
ادلػػػداخل ارجيانق ب حػػػٌن اتبػػػحمل  ريقػػػة مثلػػػى رمسهػػػا لنفسػػػه ب مقدمتػػػه بالنسػػػبة لوضػػػحمل بالنسػػػبة لوضػػػحمل 

ادلػػداخل داخليػػانق فهػػو مل يتجاهػػل هػػذا الرتتيػػب شػػأف ادلعػػاجم القدؽلػػة ب ذلػػ ق ك هػػو هبػػذا حػػاكؿ أف 
ك  يصل إىل أفق ادلعجمية احلديثةق مسايران دلتطلبات العصرق مراعيان مستعمل ادلعجػم ك حاجاتػه ادلعرفيػة

خاصػػة أف هػػذا ادلسػػتعمل  رفػػاف متضػػاداف أبنػػاء اللغػػة مػػن جهػػة ك األجانػػب الػػذين ػلػػاكلوف االحا ػػة 
 باللغة ك علومها من جهة ثانية.

كمػػحمل هػػذا فإنػػه قػػد بػػذؿ جهػػدان ملحوظػػان ب التوفيػػق بػػٌن الطػػرفٌن ك ذلػػ  مػػن خػػالؿ اتبػػاع مسػػار 
تػػارة ك باالشػػرتاؾ تػػارة أخػػرلق علػػى  سػػهل يػػزاكج فيػػه بػػٌن  ػػرب الرتتيػػب الػػداخلي فيسػػتعٌن بػػالتجنيس
 حسب حاجة ادلدخل ك أيهما أنسب ب  داء ادلدلوؿ الصحيو.  

 

 سادس: ادلعلومات الواردة يف ادلدخل:  ادلبحث ال

سبق ك أف عرفنا أف كل مدخل مطالب بأف ػلوم بعب ادلعلومات اليت تساعد ب الي ادلدلوؿ 
هػػا تتمثػػل ب ادلعلومػػات الصػػوتية ك الصػػرفيةق إىل جانػػب الػػذم ػلملػػه ادلػػدخلق ك هػػذ  ادلعلومػػات برمت

 ادلعلومات النحويةق ككذل  ادلوسوعيةق ك التعريف ك الشواهدق ك الصور ك الرسـو التوضيحية.
ك سػػنتطرؽ لكػػل منهػػاق حسػػب مػػا ؼلػػدـ ادلوضػػوعق مػػن غػػًن إ نػػاب شلػػلق ك ال اغلػػاز سلػػٌل إذ أف 

 إىل هذا ا زء من ادلدخل.ضركرة ادلوضوع هي اليت اقتضت مناٌ اإلشارة 

ك ادلعجػػػػم العػػػػريب األساسػػػػيق هػػػػو معجػػػػم لغػػػػوم عػػػػاـق لػػػػذا حػػػػوت مداخلػػػػه العديػػػػد مػػػػن هاتػػػػه 
ادلعلومػاتق ك سػػنقف عنػػد كػػل منهػػا برهػػةق لنػرل مػػدل فعاليتهػػا ب الػػي ادلعػػىن ادلكنػػوف ب ادلػػدخلق ك 

 مساعدته على ابراز ادلدلوؿ بأسهل السيبل.

- I:ادلعلومات الصوتية 

ادلػػراد بادلعلومػػات الصػػوتية هػػي ضػػبح ادلػػداخل بالشػػكل التػػاـقأك كضػػحمل صػػيغتها الصػػرفية هانبهػػاق  
كما يدخل ضمنهاق إعطاء مثاؿ عنها كقوؿ بعب ادلعاجم كذا مثل كذا ك كل ما ضلا ضلػو ق إذ الغايػة 



ة منهػػػا توضػػػيو ادلػػػدخل ك مسػػػاعدة مسػػػتعمل ادلعجػػػم علػػػى النطػػػق الصػػػحيو ذلػػػا إذ بػػػدك ا ػلتمػػػل قػػػراء
 ادلداخل بأظلاط عديدةق حيث تصلو ب بعب األحياف جلُّ احلركات للمدخل الواحد.

األساسي نرا  قد استند على ظلح كاحدق ك هو ضبح ادلداخل بالشػكل التػاـق إذ ك ادلعجم العربي
ألػػف مػػدخل مػػن عالمػػات الشػػكل الػػيت تسػػاعد علػػى هتجحلتػػه بصػػورة  36ال ؼللػػو أم مػػدخل مػػن بػػٌن 

جػاء ب بػاب الشػٌن مػادة   ش ؾ ر  " شىػكىرى يىٍشػكيري شيػٍكران شيػكيوران ك شيػٍكرىانان.....  سهلة ك مثاذلػا مػا
".... ....../ شىٍكاذًري ....../ تىشىكُّري تىشىكَّرى

1 

فهذ  ادلداخل النااة عن ا ذر  ش ؾ ر  مل تػىتى ىلى أم منها عن الضبح باحلركاتق ك هذا كلػه 
يضاؼ إليه أنه من أجل التمييز بػٌن مػدخل ك  خػر. إذ أننػا بسبب الوصوؿ إىل النطق الصحيوق كما 

مبػػػػٌن ب ادلثػػػػاؿ إذ صلػػػػد أف هػػػػو صلػػػػد بعػػػػب ادلػػػػداخل ادلتفقػػػػة ب الشػػػػكل ك ادل تلفػػػػة ب احلركػػػػات كمػػػػا 
/ تىشىكُّري  تىشىك   غلسداف نفػس الشػكل ك ؼلتلفػاف ب حركػة الكػاؼ ك الػراء فقػحق كػذل  بالنسػبة إىل  رى

ق شيٍكري .    كل من  شىكىرى

ػػػوًٌؿي  ػػػوَّؿى يػيهى ..../ هى ػػػوؿي اذًػػػلي مىهي ػػػٍوالن هى ػػػوؿي هى ػػػاؿى يػىهي كػػػذل  صلػػػد ب بػػػاب اذلػػػاءق مػػػادة  هػػػػ ك ؿ  "هى
الىةي......" ......./ هى اًذلي....../ هىاؿي تػىٍهوًيالن...../ تػىٍهوًيلي...../ هى

2 

يكتفػي فهنا صلد ادلعجمػي قػد ظىػٌل يتبػحمل نفػس الطريقػة ب ضػبح ادلػدخل بالشػكل التػاـ ك هػو ال 
بهق بل تػىعيم حركة الضبح مصارع ادلدخل ك مصدر  ك اسم الفاعل منه ك اسم ادلفعوؿ ك كل مػا جػرل 

 رلراعلاق فهو مل يقتصر على األساس فقح بل بقي يتبحمل ادلدخل بالشكل لكي يتحقق ادلطلوب.

للكلمػػات ادلسػػػتعملة ب التعريػػػف ك ضػػػبطها باحلركػػػات ك خاصػػػة  هػػذا ك صلػػػد  أيضػػػان قػػػد تعػػػرض
  الػػيت دلػػس فيهػػا نوعػػان مػػن الغرابػػةق أك االقػػرتاب مػػن لف ػػة أخػػرل فهػػو هبػػذا ػلػػاكؿ ابعػػاد ا فػػاء عػػن تلػػ

 بعب األلفاظ ك تقريبها من مستعمل ادلعجم ك تصحيحها له.
ٍػريفي مىرىانىػةن ك ميريكنػةن فهػو مىػرًفي:  الشػيء:  –ُك مثاذلا ما صلد  ب باب ادليم مادة  ـ ر ف  " مىػرىف ؽلى

ػػػرىٍت فيًػػػهق  ِق <<مىػػػرىفى الغيٍصػػػني  >>البىةو الىفى ب صنػػػ علػػػى  -ّػ ٍت يىػػػدى  علػػػى العىمػػػًل: تػىعىوَّدىتٍػػػه ك مىهى
"...... الكالـ: دىًربى

3 
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فػػػػادلالح  أف الكلمػػػػات ادلسػػػػت دمة ب الشػػػػرح أصػػػػاهبا مػػػػا أصػػػػاب ادلػػػػدخلق مػػػػن حيػػػػث رسػػػػم 
بالغريبػػة الػػيت تتطلػػب  احلركػػات عليهػػا ك خاصػػة احلػػرؼ األكؿ ك األخػػًنق مػػحمل أف هاتػػه الكلمػػات ليسػػت

مثػػل هػػذا الفعػػلق ك مػػحمل هػػذا فػػادلعجمي حػػرير كػػل احلػػرص علػػى تلفػػ  الكلمػػات بشػػكل صػػحيو ك 
 صاذب.

   -كأبرز شيء ندركػه ب هػذا ادلثػاؿ هػو شػكل التػاء ادلتممػة للمػدخل ك الػذم عيػرٌب عنػه بوضػحمل 
علػػى النحػػو  مىرىنىػػتى   أك تفاديػػان للتكػػرار إذ صلػػد  رسػػم عليهػػا السػػكوف حػػف ال يتسػػىن للقػػارئ قراءهتػػا 

غًنهػػا مػػن االحتمػػاالت. ك إىل جانػػب هػػذا صلػػد  مل يتجاهػػل الشػػواهدق إذ نالػػت هػػي األخػػرل نصػػيبها 
مػػن الشػػكلق ك خاصػػة  يػػات القػػر ف الكػػرميق إذ أحكمػػت بالشػػكل التػػاـق فهػػي أقػػدس مػػن أف يصػػيبها 

  ريف غًن مقصودق ك ادلتصفو للمعجم يالح  ذل  بشكل بارز.    
ح يػػت كػػل مػػن األمثػػاؿ ك األحاديػػث النبويػػة الشػػريفة بالشػػكل التػػاـ ك مثاذلمػػا مػػا جػػاء كػػذل  

ػػػػػػ ٍت عينيػػػػػه الػػػػػدمحمل: ِب بػػػػػاب الػػػػػذاؿ مػػػػػادة  ذ ر ؼ  " ذىرىؼى يىػػػػػٍذًرؼي ذىٍرفػػػػػان ك ذيريفػػػػػان ك ذىرىفانػػػػػان: .....
 1......" حديث[  فػىوىعى ىنىا رىسيوؿي هللًا مىٍوًع ىةن بىًليغةن ذىرىفىٍت ذلا العييوفي  ]أسالته......

:ػػػ قي ال ػػالـي:  كػػذل  حػػول نفػػس البػػاب مػػادة  ذ ع ر   " ذىعىػػرى يىػػٍذعىري ذىٍعػػران فهػػو ذىعيػػوري ك ذىًعري
 2......." حديث[ قيٍم فىٍأًت القىٍوـى ك ال تىٍذعىٍرهيم  ]خىوَّفىهي ك أفزعه 

دخلق ك الكلمات فهذاف ادلثاالف ضما مجيحمل العناصر اليت قمنا باالستدالؿ عليهاق من حيث ادل
 ادلست دمة ب الشرح ك الشواهد.

: صػيغة مبالغػةق الكثػًن الرغبػة ك الشػوؽ  ادلػرءي  ]كقد جاء ب باب التػاء مػادة  ت ك ؽ   " تػىػوَّاؽي
 3" مثل [تػىوَّاؽ إىل ماى مٍل ينىلٍ 

ك هكذا ظلَّ ادلعجمي ػليىٌكم مداخله ك شرحه ك شواهد  بالشػكل التػاـق كػي ال يتسػرب ذلػا أيػة 
مسػػة قويػػة ب جعػػل  -الشػػكل –شػػاذبة أك نقيصػػةق مػػن شػػأ ا أف تضػػلل ادلػػدلوؿ ك تشػػتتهق كمػػا أف لػػه 

مستعمل ادلعجم يتلف  هاتػه ادلػداخل ك يسػتوعب كلمػات الشػرح بطريقػة سػليمة صػحيحةق اٌكنػه مػن 
 سيخ هاته ادلفردات ب ذهنه من غًن ضبابية أك أم شيء ػلوؿ دكف بلوغ اذلدؼ.تر 
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ك إىل هنا نكوف قد أكػٌدنا علػى أف ادلعجػم العػريب األساسػي قػد اعتمػد  ريقػة كحيػدة تصػب ب 
 ادلعلومات الصوتيةق ك هي ضبح ادلداخل بالشكل التاـ إىل جانب كلمات الشرح ك الشواهد.

ادلعجمػػػي ادلػػػٌد ك التنػػػوين ك الٌشػػػدةق إذ فٌكهػػػا هػػػذ  األخػػػًنة ب ا ػػػذر فنػػػرل تكػػػرار  كمػػػا راعػػػى
ػػسَّ  للحػػرؼ الواحػػد مػػحمل حػػرؼ  خػػر أك حػػرفٌن ك مثاذلػػا مػػا جػػاء ب بػػاب اخلػػاء مػػادة  خ س س   " خى

ػػػةن خسػػيس:  ػػػة ك ًخسَّ ػػسُّ خىسىاسى / ؼلًى : قىػػػلَّق –ِالشػػػ ر: حىقيػػرق  -ُ خىسىٍسػػتي  ؼلىيػػػسُّ  -ّالنصػػػيبي
 1......": خىفَّ الوزفي 

كػػػػػذل  جػػػػػاء ب بػػػػػاب الغػػػػػٌن مػػػػػادة  غ ؿ ل  " غىلىػػػػػى يػىٍغلػػػػػى غٍليػػػػػان ك غىلىيىانػػػػػان غػػػػػاؿو  الغػػػػػايل  
"...... مىٍغًلىُّ

ق فكما هو كاضو أف ادلعجمػي أعطػى لكػل مػن الشػدة ك ادلػد ك التنػوين حقَّهػاق إذ أ ػا 2
 اثل حركؼ ذلا جٌدكاها من حيث تغيًن ادلعىن. 

لصرفية و النحوية:ادلعلومات ا

ك يراد هبا تل  ادلعلومات اليت تنتمي إىل علمي الصرؼ ك النحوق ركيزتا اللغة العربيػة ك عمودهػا 
 الفقرم.

أصحاب ادلعاجم اللغويػة منػذ القػدمي علػى تضػمٌن مثػل هػذ  ادلعلومػات ب ادلعجػم  ك قد تعارؼ
حبا ؼلدـق ك يالذم  بيعة ادلداخلق ك ادلعجم العريب األساسي على أسػاس أنػه معجػم لغػوم عػاـ حػول 
هو األخر على قدر معٌن من هاته ادلعلوماتق ك ال غرك ب هذا إف اعتمدنا مبدأ أف ادلعجػم هػو رلػرد 

للنحوق إذ نعثر على قواعد  ك أساسياته متغلغلة بٌن مواد ادلعجمق معزكلة عن بػاقي ادلعلومػات  إسقاط
 حينانق ك متضمنة فيهم حينان  خر.

كما أف الصرًؼ يلعب دكران هاما ب ادلعجمق حيث ييشٌيد هذا األخػًن ك يعلػو صىػٍرحىه باالعتمػاد 
شػتقاؽق ك الرجػوع هبػا إىل أصػلها ادلنبثقػة منػهق ك على ا ذكرق إذ ارل على األلفػاظ العربيػة عمليػة اال

أيضػان ب  –الصػرؼ  –هبذا يتصدر ادلادةق ك تػأيت ادلشػتقات ادلنحػدرة منػه بعػد ق هػذا ك يتجلػى فضػله 
 3ك تصنيفها.  –ادلشتقات  –ترتيب ادلداخل 
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انبسػػاط  ك دلٌػا كػػاف ذلمػا مػػن هػذ  ادلكانػػةق صلػد أثرعلػػا ب ادلعجػم العػػريب األساسػي قػػد انبسػح أم
بػػٌن ثنايػػات ادلػػداخلق فتمثلػػت ادلعلومػػات الصػػرفية ب التعػػرض لكػػل مػػن ا مػػحمل ك اإلفػػراد ك التثنيػػةق ك 

ك اسػػم  ادلصػػدر الصػناعي ك ادلصػدر ادليمػي التػذكًن ك التأنيػثق كػذل  التطػػرؽ إىل كػل مػن ادلصػدرق ك
ك غًنهػا شلػا يػدخل ب داذػرة  الفاعل ك اسم ادلفعوؿق ك اسم ادلرٌة ك صيغ ادلبالغةق ك مػا يتصػل بالنسػبةق

 الصرؼ.  
:  ك من ق ُأمثلة هذ  ادلعلومػاتق مػا صلػد  ب بػاب اذلمػزة مػادة  أ ر ب  " أىرىبي ج ِمػر أىًربى

 راب: بيغية أك أمنية...."
1 

كما حوت مادة  أ ف ؽ  "أنيقي مفأنيقة: حسن ادل هر ك التنسيق......"
2 

ـي مػن اذلػـر ج ج األهرامػات  ػراز مػن البنػاء ادلصػرم  أما مادة   أ هػ ر ا ـ  فإ ا ضمت " األهرا
 3القدمي......"

فادلالح  على هذ  ادلداخل أ ا حوت شيحلان من ادلعلومات الصرفيةق الػيت كػاف ذلػا حػق الصػدارة 
ر على ذكػر ا مػحمل فقػحق  عن بقية الشرحق كما أننا نلمو اهتماما بذكر  مجحمل ا محمل   أم أنه مل يقتص

كما صلد  ػلرص على ذكر أكثر من مجحمل للمدخل الواحد ب بعب األحيافق ك هػو مػا عثرنػا عليػه ب 
: عكػس األكؿ رتبػة......" باب اذلمزة مادة  أ خ ر  "  خر  جػ كف ك أكاًخري

ك ب مػادة  أ ر ض  " 4
ادلعجمػػػػي قػػػػد تعػػػػرض للمصػػػػدر هػػػػذا ك صلػػػػد 5أرض ج أراضو   األراضػػػػي  ك أرىضيػػػػوفىق مفنثػػػػة:......"

ػػػاءي: مػػػر اكتىسػػػى./  ادليمػػػيق ك ادلصػػػدر الصػػػناعيق إذ صلػػػد ب بػػػاب الكػػػاؼ مػػػادة  ؾ س ك  " إكًتسى
: مر كىسىا....." إكسىاءي: مر أىٍكسىى...../ كىٍسوي

6 

  / : مػػػر كىفىػػػرى / كيٍفػػػري / تىٍكًفػػػًني: مػػػر كىفَّػػػرى : مػػػر أىٍكفىػػػرى كػػػذل  حػػػوت مػػػادة  ؾ ؼ ر  " ًإكفىػػػاري
....."كيٍفرىاف:   7مر كىفىرى
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ك ضلػػو هػػذا كثػػًن مػػن تلػػ  ادلػػداخل الػػيت يصػػرح بأ ػػا مصػػدر كػػذاق ك مل يقتصػػر األمػػر علػػى هػػذاق 
عنػػد ذكػػر مضػػارع ادلػػدخل ك مػػن ةػػة مصػػدر   ب حالػػة إذا كػػاف  –ادلصػػدر  –حيػػث صلػػد التعػػرض لػػه 

ػػػػبَّلى  ػػػػبَّلي  ادلػػػػدخل فعػػػػل ق ك األمثلػػػػة عديػػػػدة منهػػػػا مػػػػا جػػػػاء ب بػػػػاب السػػػػٌن مػػػػادة  س ب ؿ  " سى ييسى
تسبيالن:...../ أىٍسبىلى ييٍسًبلي اٍسبىاالن....."

1 
 تسبيل  مصدر  سىبَّلى ق ك  إٍسباؿ  مصدر  أىٍسبىلى ق ك هكذا ظل يضحمل مصدر كػل جػذر  فهنا

 بإزاذهق ك ب أحياف عديدة كاف يكرر ق حبيث ػلتل ادلصدر مدخالن مستقالن عن الفعل.
 مػر ُفإننا صلدها ب باب الراء مادة  ر ؽ م  " ميرتىقى:  ادليمي ك الصناعي أما أمثلة ادلصدر

 2."<<مكاف صعب ادلرتقى  >>ميمي: 

 3مر ميمي: الغىن ك الشراء....."ُكذل  صلد ب باب الياء مادة  م س ر  " مىٍيسىرىةي: 

دلركز  أما ب باب الراء مادة  ر ؾ ز  " مىرٍكىزًيَّة مر صناعي من ادلركز: ن اـ يقتضي تبعية البالد
 4رذيسي....."

ك غًن هذا عديد من ادلواضحمل اليت أشار ادلعجمي فيها إىل أف ادلدخل كذا هو مصدر ميمػي مػن 
 كذاق ك ذاؾ مصدر صناعي من ذل ق ك ادلتصفو للمعجم يدرؾ ذل  بوضوح.

كػػل مػػا سػػبقق صلػػد مػػا يتعلػػق باسػػم الفاعػػل ك اسػػم ادلفعػػوؿق ك اسػػم ادلػػرٌةق ك صػػيغ   ك إىل جانػػب
ادلبالغةق كل هذا ناؿ نصيب من احلضور بٌن  يات ادلعجػمق فقػد جػاء ب بػاب الػراء مػادة  ر ؼ ع  

 5ج للعاقل ػ كف: اسم مفعوؿ من ارتفحمل." ُجػ كف: اسم الفاعل من رىفىحملى..../ ميٍرتػىفىحملي:  ُ" راًفحملي: 
هذا ادلثاؿ مجحمل بٌن اسم الفاعل ك اسم ادلفعوؿق ك هذ  احلالة غًن داذمةق إذ أننا نرل ب بعب ف

 ادلواد التطرؽ السم الفاعل كحد  أك اسم ادلفعوؿ كحد ق ك ب البعب اآلخر ال نرل أم أثر ذلما معان.
الػراء مػادة  ر سػطوان بػارزان علػى العديػد مػن ادلػوادق حيػث نلمحػه ب بػاب  ادلرة فقد سطا أما اسم

: نزكع تلقاذي...... ِمر رىًغبق  ُغ ب  " رىٍغبةي:  اسم مرة ج رىغىبىاتي
6 
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كػػػػػػػػذل  صلػػػػػػػػد ب بػػػػػػػػاب الػػػػػػػػواك مػػػػػػػػادة  ك ص ؼ  " كىٍصػػػػػػػػفىهي: اسػػػػػػػػم مػػػػػػػػرة مػػػػػػػػن الوصػػػػػػػػف ج 
"...... كىصىفىاتي

1 
ق كىقػٍفىػة  ك صلد ػةي مػن كىعىػ ق كىفػٍػرىةي مػن كىفػىػرى إىل جانبيهما  كصمة من كصػمق كى ٍػأةي مػن كى ىػأىق كىٍعكى

 ...... ق كىٍمضىةي من كىمىبى  من كىقىفى
  هذا كصلد صيغة ادلبالغة أقل حضوران من سابقتيهاق كمثاذلا ما كرد ب باب الواك مػادة  ك ض ح

 2ج ػ كفق صيغة مبالغة: أبيب اللوف....." " كىضَّاحي 
 3صلد مادة  س ؾ ت  "ًسٌكيٍت: كثًن السكوت  صيغة مبالغة ......" ك إىل جانبها 

كذل  شهدت النسبة هتافت ال بأس به مػن قبػل ادلعجمػيق إذ راعاهػا ب العديػد مػن ادلػداخلق 
البػاء مػادة  ب ش ر  "  فكانت ذات نصيب كافػر مػن التمركػز بػٌن مػداخل ادلعجػمق حيػث ضػٌم بػاب

 4تبشًنم: منسوب إىل التبشًن....."

"..... : منسوب إىل اليـو كذل  احتضن باب الياء مادة  م ك ـ  " يىوًميُّ
5 

هػذا كصلػػد إشػارات عديػػدة ألفعػاؿ التفضػػيل ك غًنهػا مػػن تلػ  الصػػيغ الصػرفية الػػيت يكػوف عليهػػا 
لتػذكًن ك..... كلهػا ركػاذز تعتػد هبػا األلفػاظ العربيػة البناء اللغوم العاـق فاإلفراد ك ا مػحمل ك ادلصػدر ك ا

ك تقـو عليهاق فاللغة ذلا قواذمها ك أساسياهتا اليت تبين كفقها مفرداهتاق ك بالتػايل علػى الباحػث أف ييلػمَّ 
 بكل هذا الشتات ليتمكن من هضم اللغة ك استيعاهبا على أمٌت كجه.  

األحكػاـ الػيت صػػحبت بعػب ادلػداخلق كمػا تػػربز أمػا ادلعلومػات النحويػة فإ ػا اسػػدت ب تلػ  
من خالؿ إعطاء بعب التعريفات دلفاهيم معينة من مفاهيم النحوق ك لعل أكؿ معلومة ضلوية تصػادؼ 
الباحثق تكوف ضمن ادلعلومػات ادلعطػاة عػن احلػرؼ ادلعقػود لػه البػاب فمػثالن كرد ب بػاب األلػف " أ: 

 >>حػػػرؼ اسػػػتفهاـِق <<أىبيػػػيٌن  >>نػػػداء للقريػػػب حػػػرؼ  ُمػػػن حػػػركؼ ادلعػػػاين ك تػػػرد علػػػى كجػػػو : 
؟ األلػػف <<أىـٍ >>ك  <<سػػواء >>حػػرؼ تسػػويةق ك يػػراد اسػػتعماذلا مقرتنػػان عػػادة ب  ّق......<أىقػػرىٍأتى

 أحد حركؼ ادلد الثالثة ك هي األلف ك الواك ك الياءق ك.......
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.... ك تكػػوف ضػػػمًنان إذا اتصػػلت بالفعػػػل ك <<فهمػػوا>>ا ماعػػة ب الفعػػل مثػػػل  "ك" ترد بعد
.... ك تكوف حرؼ إذا اتصػلت باألمسػاء فتػأيت عالمػة للرفػحمل ب <<فهما  >>تسمى ألف االثنٌن مثل 

 1."<<أخاؾ  >>ك عالمة للنصب ب األمساء اخلمسة مثل  <<رجالف  >>ادلثىن مثل 

رؼق ك هكػذا ظػٌل يفعػل مػحمل ك هبذا صلد ادلعجمي قد أعطػى كػل معلومػة ضلويػة ذلػا صػلة هبػذا احلػ
 بعب احلركؼ اليت تصلو لذل .

ك قػػد تغلغلػػت العديػػد مػػن احلػػركؼ ك األدكات النحويػػة بػػٌن مػػداخل ادلعجػػمق حيػػث تطلػػب كػػل 
كاحدة منها حسب تسلسل حركفها سواء كانت ثناذية أـ ثالثية ك من أمثلتهػا مػا جػاء ب بػاب اذلمػزة 

ة تػدخل علػى ادلضػارع فتنصػبه........ ك قػد تتبعػه ال مصػدري ُمادة  أ ف  "أف: حرؼ يرد لوجػود : 
عىًلػمى أىٍف ﴿سلففة من أٌف  ِكما تدخل على ادلاضي........  <<أرجو أال يتأخر عن ادلوعد  >>النافية 

نىػػػا إًلىٍيػػػًه أىًف اٍصػػػنىحمًل اٍلفيٍلػػػ ى ﴿مفسػػػرة حبنزلػػػة أم  ّ قػػػر ف﴾ سىػػػيىكيوفي ًمػػػٍنكيمٍ مىرٍضىػػػى يػٍ زاذػػػدة ْ قر ف﴾ فىأىٍكحى
 2للتوكيد....."

:  جػػػػػػاءك  حػػػػػػرؼ حػػػػػػـز لنفػػػػػػي ادلضػػػػػػارع بقلبػػػػػػه إىل الػػػػػػزمن  ُب بػػػػػػاب الػػػػػػالـ مػػػػػػادة  ؿ ـ  " ملٍى
 >>إذا دخلػػت علػػزة االسػػتفهاـ علػػى  مل  يصػػبو النفػػي إغلابػػان مػػحمل التقريػػر ك التػػوبيخ  ِادلاضػػي....... 

 3......" <<أمل أقل ل  ذل  
عىػػلَّ / عػػلَّ: حػػرؼ مػػن نواسػػخ االبتػػداء ك هػػذا كصلػػد ب نفػػس البػػاب  ػػت مػػادة  ؿ ع ؿ ؿ  " لى 

 : ...... االسػػتفهاـ. ّالتعليػػل...... ِق <<لعػػل احلبيػػب قػػادـ >>التوقػػحمل ك الرتجػػي  ُذلػػا ثالثػػة معػػافو
لعَّلمػػا  >>يػػة فتنصػػب االسػػم ك ترفػػحمل اخلػػربق ك إذا اتصػػلت هبػػا مػػا احلرفيػػةكهػػي تػػدخل علػػى ا ملػػة االمس

 4كيفَّ عملها."  <<

هنػػا بعػػد أف أعطػػى مػػا  ملػػه مػػن معػػاف مػػحمل ضػػرب األمثلػػة علػػى كػػل معػػىنق توجػػه إىل  فػػادلعجمي
 سرد عملها ك تأثًنها على ا ملة االمسيةق كمن بعد  إىل حكم  خر ب إبطاؿ عملها.
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فعػػل  ُهػػذا كصلػػد ب بػػاب الكػػاؼ مػػادة  ؾ ك ف  "كػػاف يكػػوف كونػػان ك كيانػػان ك كينونػػة كػػاذن: 
 1رب فًنفحمل األكؿ امسان لهق كينصب الثاين خربان له...."ناقر يدخل على ادلبتدأ ك اخل

ؾ ل  " كىٍي/ ًلكىٍي: حرؼ مصدر ك نصب ك استقباؿ معنػا  التعليػلق كمػا أنػه غلعػل أما مادة  
 2بعد  ب تأكيل مصدرق ك ينصب الفعل ادلضارع الذم يليهق ك غلعله لالستقباؿ....."ما 

ح يا بتعريف ضلومق إذ بٌٌن ادلعجمي عملهمػا ك مػدل تأثًنعلػا عنػد االقػرتاف  فكل من ادلدخلٌن
 هملة أك فعل أك غًن ذل .

ك بعػػد كػػل هػػذا نسػػتنتج أف ادلعجػػم قػػد غطػػى مسػػاحة كافيػػة ؽلثػػل هػػذ  األدكات ك احلػػركؼ فػػإىل 
ظػػٌلق جانػػب مػػا ذيكػػر صلػػد  نعػػم ك يػػحلسق إفق مثق حبػػذاق كػػٌلق كػػالٌق االذػػيق اللػػوايتق ليػػتق أضػػحىق 

عسػػػىق بق حػػػفق.....  ك إىل جانػػػب هػػػذا صلػػػد بعػػػب التعريفػػػات النحويػػػة الػػػيت رمسػػػت بػػػٌن ادلػػػداخل 
هػذ  األخػًنة كمصػطلحات ضلويػة ذلػا خصوصػيتها ب رلاذلػا اخلػاص ك مػن أمثلتهػا مػا عػد حيث ؽلكننا 

لفً يُّ  ق ك هو نوعاف:]ب النحو[ تابحملي ميقىٌرري دلتبوعه ّكرد ب باب الواك مادة  ك ؾ د  "تػىوًٍكيدي:......
ػا دىكِّػا ﴿كؿ بعينػهق ك يكػوف بتكػرار اللفػ  األ ك معنػوم ك يكػوف بألفػػاظ   قر ف﴾ ًإذىا ديكَّػًت األىٍرضي دىكِّ

 3نػٍَّفسي ك العٌن ك ًكال ك ًكلتا ك كيلُّ ك مجيحمل ك عامة....."سلصوصة ك هي ال

فهذا ادلدخل ضٌم حوصلة موجزة عن التوكيد ك نوعا ق ك كل ما ؽلكن أف ؽلت بصلة لهق إذ مػن 
خالؿ هػذا ادلػدخل يضػيق الباحػث معلومػة إىل رصػيد  ادلعػربق قػد يكػوف علػى علػم هبػا ك لعػب عليهػا 

 الزمافق ك قد يكوف أكؿ مرة تصادفه.
]عنػػػد النحػػػويٌن[: النعػػػت ك  ْصلػػػد ب نفػػػس البػػػاب مػػػادة  ك ص ؼ  " ًصػػػفىةي: ...... كػػػذل 

 4ادلشتقات الوصفية كاسم الفاعل ك اسم ادلفعوؿق ك الصفة ادلشٌبهةق ك اسم التفضيل."
]ب النحػػػو[ صػػػلة ادلوصػػػوؿ: مجلػػػة أك شػػػبه  ٓب حػػػٌن ضػػػمت مػػػادة  ك ص ؿ  " ًصػػػلىة: ..... 

 .....: لنحػو[ االسػم ادلوصػػوؿ: ]ب أمجلػة تػأيت بعػد االسػػم ادلوصػوؿ ك تػيػتىمَّمي معنػا "......" مىٍوصيػػوؿي
 5"<<مىنٍ >>ق <<الذم  >>ال يتمُّ معنا  إال هملة أك شبه مجلة تأيت بعد  تسمى صلة. مثل اسم 
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ص ؿ  ضػػمت مػػدخلٌن ذلمػػا عالقػػة مػػحمل النحػػو ك علػػا "صػػلة ادلوصػػوؿ " ك " االسػػم   ك فمػػادة
ادلوصوؿ" ك قد تضمن شرح الثاين ما جاء عن األكؿق فلو أ ما أيدرًلاى محمل بعضهما  ت مدخل كاحد 

 لكاف أفضل. 

كمػػػػػػػػا أننػػػػػػػػا صلػػػػػػػػد أيضػػػػػػػػان مػػػػػػػػا جػػػػػػػػاء ب بػػػػػػػػاب السػػػػػػػػٌن مػػػػػػػػادة  س ت ر  " ميٍسػػػػػػػػتىرتٍ ج للعاقلػػػػػػػػػ 
فالضػمًن ادلسػترت  <<افعػل  >>ًن مسترت]ب النحو[:ميقىٌيد/ غًن مذكور ب الكالـق ضلػو ضمُكفق.....

 1"<<أنت  >>ب الفعل هو  

ك غػًن هػػذ  التعريفػػات كثػػًنق الػػيت ؽلكننػػا الن ػػر إليهػػا علػػى أ ػػا قاعػػدة ضلويػػة تل ػػر أهػػم النقػػاط 
 يرتكز عليها هذا ادلفهـو دكف سوا .اليت 

ملمحػػان  خػػرق يتمثػػل ب تلػػ  التعلػػيالت النحويػػة الػػيت تػػدرج بػػٌن شػػركح ادلػػداخل ك  هػذا ك نلمػػو
/ أبو: ج  باءيق مثنػا  أبػوافق ك هػو مػن األمسػاء  من أمثلتها ما كرد ب باب األلف مادة  أ ب ك  " أبي

جاء أبػوؾق ك رأيػت أبػاؾق ك سػلمت علػى  >>اخلمسة اليت ترفحمل بالواك ك تنصب باأللف ك ار بالياء 
<<بي  أ

2 
فهنا اتبحمل ادلعجمي حديثه بعد ذكر ادلعلومات الصرفية من حيث التثنية ك ا محملق بتعليل ضلػومق 

 يسهل الفهم ك اإلدراؾ من غًن عناء.
كذل  فعل مػحمل مػادة  أ خ ك  إذ جػاء فيهػا " أخ/ أخػو  الثانيػة ب حالػة الرفػحمل ك اإلضػافة  مػف 

أحد األمساء اخلمسة اليت ترفػحمل بػالواك ك  –بشركط  – أختق مثنا  أخوافق ج إٍخوىة ك إٍخوافي ك يكوف
 3..."<<جاء أخوؾق ك رأيت أخاؾ ك سٌلمت على أخي   >>تنصب باأللف ك ار بالياء 

إىل هػذا صلػد ادلعجمػي يبػذؿ قصػارل جهػد  ب أف ال تفوتػه صػغًنة ك ال كبػًنة ب هػذا  باإلضافة
اجملػػاؿق ك حػػف كإف أشػػار إليهػػا رلػػرد إشػػارةق ك مػػن هاتػػه اإلشػػارات الوامضػػة مػػا صلػػد  ب بػػاب اذلمػػزة 

وؽ أيضػانق مػادة  أ ب ؿ  " أبابيػلي: مجاعػػات متفرقػة ك هػو مجػحمل ال كاحػػد لػه...../ إبًػلي: ا مػاؿ ك النػػ
 4 مفنث  ال كاحد له من لف ه."
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نصػػل إىل أف بالتػػايل ك  قففػػي كلتػػا ادلػػدخلٌنق صػػرٌح ادلعجمػػي بػػأف صػػيغة ادلفػػرد ال تصػػلو معهمػػا
ادلعلومػػػػات الصػػػػرفية ك النحويػػػػة قػػػػد نالػػػػت نصػػػػيبان كافػػػػران ب صػػػػفحات ادلعجػػػػمق فػػػػادلعجمي حػػػػاكؿ قػػػػدر 

ضلكم على أف مكا ما ليس ب ادلعجم  اإلمكاف أف يلم بشتات هذين العلمٌنق ك بكثرهتما جعلتا منا
 ك إظلا ب مفلفات الصرؼ ك النحو.

كلػن نثبػػت  ػػويال ب حكمنػػا هػػذاق إذ أخػػذنا ب اعتبارنػا الطػػرؼ الثػػاين مػػن مسػػتعمل ادلعجػػمق ك 
ادلتمثػػل ب فحلػػػة األجانػػػبق فػػادلعجمي حػػػاكؿ ضػػػرب عصػػفورين حبجػػػر كاحػػػدق كذلػػ  مػػػن خػػػالؿ شػػػرح 

مضػػة للمسػػتعمل ادلعجػػمق ك ب نفػػس الوقػػت تزكيػػد  بػػبعب ادلعلومػػات ادلػػداخل ك إعطػػاء معانيهػػا الغا
 الصرفية ك النحوية اليت يراها مناسبة محمل  بيعة ادلداخل.

ك صػػفوة القػػوؿ أف مثػػل هػػذ  ادلعلومػػات تلعػػب دكران بػػارزان ب الػػٌي ادلعػػىنق ك إزالػػة الضػػبابية ك مػػا 
 يكتنف ادلداخل من غموض.      

III- يف ادلعجم العريب األساسي:  ادلعلومات ادلوسوعية 

ادلراد هبا تل  ادلعلومات اليت كرج عن إ ار اللغةق ك تعطي راية كاضحة عن بعب ادل ػاهر غػًن 
اللغويػػػػػة إذ هتػػػػػتم بأمسػػػػػاء األعػػػػػالـ ك األمػػػػػاكن ك األحػػػػػداثق كمػػػػػا تتعػػػػػرض ألمسػػػػػاء الكتػػػػػب ك بعػػػػػب 
ادلصػػػطلحات ادل تلفػػػة ك غًنهػػػا مػػػن ادلعلومػػػات الػػػيت تسػػػاهم ب إعطػػػاء ػػػة عامػػػة عػػػن بعػػػب ادل ػػػاهر 

 ارجة عن إ ار اللغة.اخل
ادلعلومػات ب كاقػحمل األمػر يكػوف بػٌن صػفحات ادلوسػوعات ك دكاذػر ادلعػارؼق غػًن  ك مكاف هػذ 

أف ادلعاجم اعتادت منذ القدمي أف تتضمن بعب هذ  ادلعلومات ك لكػن بصػورة مػوجزة عمػا هػي عليػه 
 ب ادلوسوعات.

ات إذ كاف ذلػا حضػوران ال بػأس بػه ك قد احتضن ادلعجم العريب األساسي العديد من هاته ادلعلوم
ب  يات ادلعجم فكانت ال تكاد تطوم صفحة إال ك نلمو فيها معلومة من هاته ادلعلومات شلا جعل 
الػػػبعب ينعتػػػه بأنػػػه معجػػػم ذك مسػػػة موسػػػوعيةق ك هػػػذا نتيجػػػة لتعػػػدد مثػػػل هاتػػػه ادلعلومػػػات بػػػٌن ثنايػػػات 

هرةق يتجػػػاكز هبػػػا حػػػدكد ادلعجػػػم اللغػػػوم ادلعجػػػم إذ رأل أحػػػدهم أف " ذلػػػذا ادلعجػػػم مسػػػة موسػػػوعية ظػػػا
 1اخلالر ك  ابعه التفسًنم الدقيق ليصبو أشبه بداذرة معارؼ."

                                                           

.85أمحد زلمد معتوؽق ادلعاجم اللغوية العربيةق ادلعاجم العامة كظاذفها.....ق ص   1 



هػػػذ  ادلعلومػػػات مػػػا جػػػاء ب بػػػاب األلػػػف مػػػادة  أ ا س م ا  " ًسػػػيا/  ىٍسػػػيا: أكػػػرب  ك مػػػن أمثلػػػة
دلتوسػػػح ك القػػارات ك أكثرهػػا سػػػكاناق حػػدكدها اػػػيح ادلتجمػػد الشػػػمايل ك أكربػػا ك البحػػػراف األبػػيب ا

 1األمحر ك ايطاف اذلندم ك اذلادمق تنبسح هبا أع م السهوؿ حصنا....."
كػػػذل  جػػػاء ب مػػػادة  أ ب ق ا  " أهٍبػػػا: مدينػػػة ب ادلملكػػػة العربيػػػة السػػػعوديةق ك قاعػػػدة إقلػػػيم 

 2عسًنق اتاز حبناخها الصحي ك مواردها الزراعية."
 5أثينػا: عاصػمة اليونػافق كانػت ب القػرف ب نفس الباب محمل مادة  أ ث ل ف ا  "  هذا كنبقى

 3ؽ.ـ دكلة حبرية مزدهرةق خضعت للمقدكنيٌن فالركماف ك بعدعلا للعثمانيٌن......"

ك هكذا ظٌل ادلعجمي ال يفوت أم مدينة أك إقليم أك دكلة ارتبطت بشيء مشهور أك خالدق ك 
هاته ادلدف ك ادلنا ق ادل تلفػةق معنا مٌرت ها ر  ك حضرت ب ذهنه أثناء التأليفق ك لو تتبعنا أمساء 

الكثًن ك الكثًن منهػاق ك هػو نفػس الشػيء مػحمل أمسػاء األعػالـق الػذين صػنفوا ب ادلعجػم تصػنيفان ألفباذيػان 
حف كدنا نتصور أنفسنا أننا نتعامل محمل معجم للبلداف ك األعػالـق إذ جػاء ب بػاب األلػف مػرة أخػرل 

ـي: أبػػو ا كػػذل  جػػاء ب مػػادة  أ ا ـ ف ة  "  ًمنىػػةي:  منػػة بنػػت 4لبشػػر....." ػػت مػػادة  أ ا د ـ   "  دى
 5كهب بن عبد مناؼق كالدة النيب زلمد صلى هللا عليه ك سلم....."

: عبد هللا بػن إبػاض التميمػي مفسػس ادلػذهب  ك من بعد  بقليل صلد مادة  إ ب ا ض  " إباضي
 6سفياف......"اإلباضي كاف على األغلب معاصران دلعاكية بن أيب 

بقي ادلعجمي يتتبحمل أمسػاء األعػالـ ك يوردهػا حسػب ترتيػب حركفهػا ألفباذيػان لنجػد فيمػا  ك هكذا
بعػػد " إبػػراهيم اخلليػػلق ك إبػػراهيم باشػػاق ابػػن األثػػًنق االخشػػيديُّوفق األخضػػرم  عبػػد الػػرمحن بػػن زلمػػدق 

 األخفعق ادريس....   
ك ادلالحػػػ  علػػػى هػػػذ  ادلعلومػػػات أ ػػػا ذكػػػرت بإسػػػراؼ ب مثػػػل هػػػذا ادلعجػػػم اللغػػػوم الػػػذم ال 

 كل هذ  الكثرة اليت من شأ ا أف تزيد احلجم ك تثقله.يستدعي  
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األحػػداث ك ادلعػػارؾ ك ادلن مػػات الػػيت تػػدخل ضػػمن هاتػػه ادلعلومػػات ك  هػػذا كصلػػد ذكػػر لػػبعب
:  اذفػػػة هندكسػػػية ذلػػػا  مثاذلػػػا مػػػا جػػػاء ب بػػػاب البػػػاء مػػػادة  ب ر ا ق ـ ػػػيُّ اعًلىػػػةي كاحػػػدهم بػىٍرعلًى ة  " الربى
 1أعليتها ادلميزة ب ن اـ الطبقات الدينية........"

كما جاء ب باب احلاء مػادة  ح ف م ف  " حينػىػٌٍني: كاد بػٌن مكػة ك الطػاذف جػرت فيػه معركػة 
 2بٌن ادلسلمٌن ك ادلشرًكٌن انتهت بالنصر ادلفزر للمسلمٌن........."

ذل  تعػػرض دلوقعػػة مشػػهورة بػػٌن كتػػب التػػاريخق ك هػػذا ب بػػاب البػػاء مػػادة  ب س ك س  " كػػ
ـ : حرب دامت أربعٌن سنة بٌن قبيليت تغلب ك بكر بسػبب قتػل   534-494البىسوس:  حرب الػػ  

كيليب التغليب ناقة امرأة من بكر تيدعى البىسوس."
3 

فحمل كػػػل منهػػػا علػػػى مبػػػدأها ك بتعػػػددها ب ك غػػػًن هػػػذا كثػػػًن مػػػن هاتػػػه ادلعػػػارؾق ك الفػػػرؽ الػػػيت تػػػدا
ادليػداف تعػدد ذكرهػا ب ادلعجػمق إذ تعػرض للعديػد منهػػاق ك لعػل األمثلػة ادلضػركبة هػي إلثبػات كجودهػػا 

 ال يسعنا اجملاؿ لتتبعها بأسرهاق ألف هذا سيأخذ منا ااا   خر. فقحق ك 
ةق كذاع صػيتها مػحمل أمسػاء كافر ألمساء بعب ادلفىلىفات اليت ح يت بشػهرة كاسػع هذا كصلد نصيب

ميفىلًفيهػػاق ك مػػن بينهػػا مػػا نعثػػر عليػػه ب بػػاب الػػراءق مػػادة  ر س ؿ  " رسػػالة الغفػػراف: رسػػالة ألفهػػا أبػػو 
العالء ادلعرم جوابا على كتاب أرسله إليه ابن القارحق تعتػرب مػن ركاذػحمل النثػر العػريبق فيهػا كيػل صػديقه 

ك النقػاد ك الػركاة  ك النارق ك التقػى هنػاؾ بلفيػف مػن الشػعراء ابن القارح ك قد قاـ برحلة زار فيها ا نة
 4"ك النحاة...

ليل بن أمحد مجػحمل ككرد ب باب العٌنق مادة  ع م ف  " العىٌٍنق كتاب ػ : معجم لغوم ألف اخل
سلارج احلركؼ بادذػان بػاألعمق منهػا." ك إىل جانبػه صلػد " عيػوف األخبػار:   بحس رتبه ك مادته بطريقته
سػػوعي البػػن قتيبػػة الػػدينورم ؽلثػػل الثقافػػة العربيػػة ب عصػػر مفلفػػه./ عيػػوف األنبػػاء ب  بقػػات كتػػاب مو 

األ باء: كتاب ب تراجم األ بػاء البػن أيب أصػيبعة الدمشػقي ادلولػد./ عيػوف التػواريخ: موسػوعة تارؼليػة 
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هػػ/  760ب ستة رللدات من تأليف ابن شاكر الكتيبق ك هػو رلموعػة تػراجم حوليػة تقػف عنػد سػنة 
 1ـ." 1359

علػػى هػػػذ  ادلػػداخلق أف ادلعجمػػي ػلػػػاكؿ فيهػػا جاهػػػدان أف يعطػػي مضػػموف هاتػػػه الكتػػب ب فقػػػرة   فػػادلالح 
سلتصػرةق مسػتهالن بإعطػػاء اسػم ادلفلػفق ألف شػػهرة هػذا األخػًن هػػي الػيت تػفدم بالضػػركرة إىل ذيػوع ميفىلَّفػهق ك بالتػػايل 

 مات.التعرض له ب مثل هذ  ادلعاجمق اليت ال تعىن ب الواقحمل حبثل هذ  ادلعلو 

هػػػػػذا ك تػػػػػدخل ضػػػػػمنها أيضػػػػػان تلػػػػػ  ادلصػػػػػطلحات األدبيػػػػػة ك العلميػػػػػة ك الدينيػػػػػة ك النحويػػػػػة ك 
 ......اليت احتضنها ادلعجم بٌن دفتيهق ك قد سبقت اإلشارة إليها ب " ادلداخل اخلاصة."

كسنضيف مثاؿ أك اثنٌن ب هذا ادلوضحمل لزيادة اإليضاحق فمنها ما جاء ب باب القاؼ مادة ؽ 
]نفسػػيان[  ّ]فلكيػػان[ كقػػوع جػػرمٌن مسػػاكيٌن أك أكثػػر علػػى خػػح مسػػتقيم تقريبػػانق ًِإٍقػػرتَّافي:.....ر ف  " 

]فلسػفيان[ مصػاحبة ظػاهرة  ْترابح بٌن شيحلٌن حبيث يسػتدعي ظهػور أحػدعلا ب العقػل ظهػور اآلخػرق 
 2ألخرل بصورة مطردة."

علػى اآلخػر فمػا هػو فهذا ادلصطلو يدخل ضػمن ثالثػة رلػاالتق حيػث كتلػف داللػة كػل رلػاؿ 
 معركؼ عند أهل الفل ق غًن ما هو شاذحمل بٌن علماء النفس ك الفلسفة ك العكس صحيو.

ك صػػفوة القػػوؿ أف ادلعجػػم العػػريب األساسػػي ح ػػي بالعديػػد مػػن ادلعلومػػات ادلوسػػوعية حب تلػػف 
غػػة إىل أظلا هػػاق شلػػا غلعلنػػا نطلػػق عليػػه تسػػمية " ادلعجػػم ادلوسػػوعي "ق ك هػػذا ألنػػه خػػرج عػػن إ ػػار الل

اإل ػػار ادلوسػػوعي ك انغمػػر فيػػه لدرجػػة اإلسػػهاب فكػػاف أشػػبه بادلوسػػوعةق حػػف بقػػي االخػػتالؼ بينهمػػا 
مقصػػػور علػػػى الشػػػرحق إذ أف دكر هػػػذ  األخػػػًنة هػػػو إعطػػػاء أكػػػرب قػػػدر مػػػن ادلعلومػػػات الػػػيت ذلػػػا صػػػلة 

دلعجمي ب بادلدخلق حف أ ا قد تتجاكز الصفحة الواحدة ب شرح مدخل كاحدق ك هو ما مل يفعله ا
 معجمه هذا.

IV  - :التعريف يف ادلعجم العريب األساسي 

يراد بالتعريف ب ادلعجم شرح ادلداخلق ك استكنا  ما  مله من معافق فهػو ب رلملػه يتمثػل ب 
 تل  ادلفردات اليت توضحمل هانب ادلدخلق قصد تفسًن ما أمجل فيه.
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ك قضػػػػية التعريػػػػف ب ادلعػػػػاجمق تكػػػػوف مػػػػن أصػػػػعب القضػػػػايا الػػػػيت يواجههػػػػا ادلعجمػػػػي ب  ريػػػػر 
ك هو ناتج عن  بيعة ادلداخلق إذ  ػتم علػى ادلعجمػي  –التعريف  –معجمهق ذلذا صلد أظلاط شف له 

 أم نوع يلتجأ إليه ك يوظفه كي ػلقق الغاية ادلطلوبة.
ح مداخلػػه علػى عػدد معػٌن مػن هاتػه التعريفػػاتق ك ك قػد اعتمػد ادلعجػم العػريب األساسػي ب شػر 

 سنقف عند كل نوع بإغلاز  لنرل مدل فعاليته ب أداء ادلعىن. 

 التعريف ادلنطقي:*

ك ادلراد به تعريف ادلدخل عن  ريق شرحه بطريقة تفسًنيةق تشمله ك تشػمل اجملػاؿ الػوارد فيػه.ك 
الشرح بػالتعريفق التعريػف ادلوسػوعيق التعريػف قد يطلق على هذا النوع من التعريف أمساء عٌدة منها "

 ادلعٌقد."
ك مػػػػػػن مالمػػػػػػو هػػػػػػذا النػػػػػػوع أم كػػػػػػاف امسػػػػػػهق صلػػػػػػد  ب بػػػػػػاب اذلمػػػػػػزة مػػػػػػادة  أ ا ب ف ك س  " 
/ أبىنػػػوس/ أٍبنػػػوس: شػػػجر خشػػػبه أسػػػود صػػػلب يصػػػنحمل منػػػه بعػػػب األدكات ك األكاين ك   بػينيوس/ بًنيػػػوسي

 1األثاث."

: م ن  جيرى ي: لنًب زليٍرىؽي ييعٌد للبنػاء ك تتكػوف ادلػادة اركقػة مػن كذل  صلد مادة  أ ا ج ر  "  جيرُّ
 2الطٌن أك أم سللوط  خر كا ًن ك الرمل أك االمسنت ك الرمل."

فكػػال ادلػػدخلٌن   بنػػوس ك  جػػٌر  قػػد عو ػػاق معا ػػة خاصػػة حيػػث قػػدـ ادلعجمػػي ذلمػػا تعريػػف 
ا مػػن األشػػياء الػػيت تسػػاعد ب الػػي مبسػػح يشػػرح مػػن خاللػػه مكوناتػػهق أك رلػػاؿ اسػػت دامهق أك غًنعلػػ

 ادلعىن ككضوحه.

كذل  صلد ب نفس الباب مادة  إ ب ر م ؽ  " ًإٍبريقي ج أباريقي: كعاء مػن اخلػزؼ أك ادلعػدف 
 3له عركة كمصبُّ خر ومٌي الشكل يصب منه ادلاء ك ضلو ......."

كصػػف لنػػا شػػكل  ففػػي هػػذا ادلػػدخل اعتمػػد ادلعجمػػي ب بنػػاء تعريفػػه ادلنطقػػي علػػى الوصػػفق إذ
 ادلدخلق ك بٌنَّ رلاؿ است دامه.  
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ـي: الػػ: أجػراـ  ك هو نفس الشيء الذم نعثر عليه ب باب السػٌن مػادة  س د ـ  " سىػًدميي ج سيػدي
مساكية متوجهة كبًنة احلجم تتكوف من غازات شديدة احلرارة تػدكر حػوؿ نفسػهاق ت هػر كأ ػا سػحابة 

 1رقيقة."
: كحػدة لقيػاس احلػرارة هػي كميٌػة ك إىل جانب هذا صلػد ب نفػس  البػاب مػادة  س ع ر  " سيػٍعري

 2احلرارة الالزمة لدرجة حرارة غراـ كاحد من ادلاء درجة كاحدة محلوية."
فكل ما سبق التطرؽ إليه عيرًٌؼ عن  ريق التعريف ادلنطقيق إذ استدعى شرحه ذكر صنفه حينان 

شٌق هذا األخًن  ريقه بٌن ادلداخل يرسم وصف إذ خرق ك هذا عن  ريق ال ك مكوناته ك رلاالته حينان 
ك ؼلطح ب ذهػن القػارئ مػا  ملػه ادلػداخل مػن معػاينق ك بالتػايل تتضػو الرايػة لػدل الباحػث ك ترسػو 

 على ااا  كاحد.

 :* التعريف بادلرادف

ك ادلػػراد بػػه اإلتيػػاف بكلمػػة أك أكثػػر  مػػل ذات ادلػػدلوؿ ادلكنػػوف داخػػل ادلػػدخلق ك بالتػػايل تكػػوف 
بٌن كلمة ادلػدخلق ك الكلمػة الشػارحة عالقػة تػرادؼق إذ يكتفػي ادلعجمػي ب هػذ  احلالػة بوضػحمل كلمػة 
أك أكثػػر بػػإيزاء ادلػػدخلق ك مػػن ةػػة اإلتيػػاف حبثػػاؿ يػػدلل بػػه علػػى صػػحة مػػا ذهػػب إليػػه ك مػػن أمثلػػة هػػذا 

ثػَّرى يق   الشيء: -ُري توًفًنان: النمح ما اد  ب باب الواكق مادة  ك ؼ ر  " كىفػَّرى ييوفًٌ  : ظلٌػا  ك  -ِكى ادلاؿى
ػػػػرى يق ػػػػدى ي......ق  -ّادَّخى : اقتصػػػػدى ي......ق  -ْالشػػػػيء: أىٍكجى للشػػػػ ر  عامىػػػػهي: كمَّلػػػػهي ك مل  -ٓادلػػػػاؿى

الشػػػػػػ ر لػػػػػػه ًعٍرضىػػػػػػهي: صػػػػػػانه كمل  -ٕالشػػػػػػ ري عليػػػػػػه حىقَّػػػػػػه: اسػػػػػػتوفا .  -ٔيينقصػػػػػػه كجعلػػػػػػه كىافًػػػػػػرانق 
يىٍشتيمهي......."

3 

أنػػه اعتمػػد ب كشػػف معنػػا  علػػى السػػياؽق ك منػػه علػػى الػػرتادؼق  فػػادلالح  علػػى هػػذا ادلػػدخل
 لكل سياؽ مرادؼ تل ر ب كلمة كاحدة.حيث أعطى 

 4"...<<شاًعري مىٍوهيوبي  >>هػ ب  " مىٍوهيوبي ج ػ كف: ميٍبدًعي  كذل  صلد ب مادة  ك
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ك قد ال يكتفي بذكر مرادؼ كاحدق بل ػلتػاج إىل مػا أكثػر منػهق ك مػن أمثلتػه مػا صلػد  ب بػاب 
ق ثًيابي   1"<<أكًسبىةي الشتاء >>الكاؼق مادة    ؾ س ك  " ًكسىاءي ج أكًسيىةي: لًبىاسي

ًفيػػفي ج أًكفَّػػاء: مػػن كػػفَّ بصىػػري يق أعمػػىق ك يقػػاؿ لػػه  أمػػا مػػادة  ؾ ؼ ؼ  فإننػػا صلػػد فيهػػا " كى
 2"<<فالف كفيف البصر  >>ًني بصً 

 ٌن للػػػذكر كعلػػػا التعريػػػف ادلنطقػػػي ك ت عديػػػدة غلمػػػحمل بػػػٌن النػػػوعٌن الفػػػار هػػػذا ك صلػػػد  ب حػػػاال
التعريػػػف بػػػادلرادؼق إذ بعػػػد أف يعطػػػي مػػػرادؼ للمػػػدخلق يلتجػػػأ إىل شػػػرحه شػػػرحان منطقيػػػانق ك هػػػو مػػػا 

ػػطىةي ج مكاشػػح:  مػػن حديػػد مقشػػرةق أداة  ُنشػػهد  ب بػػاب الكػػاؼ مػػثالنق مػػادة  ؾ ش ط  " ًمٍكشى
 3"تن ف هبا ساؽ النبات...

أيردؼ ادلػػدخل حبفػردات لػػهق قػاـ ادلعجمػي بشػػرح ادلػدخل ك ادلػػرادؼ معػانق إذ أحػػٌس  فهنػا بعػد أف
 أف التعريف بادلرادؼ غًن كاؼو ب أداء ادلدلوؿ.

: حجػػػػري ك هػػػػو مػػػػا نال مػػػػن ح ػػػػه أيضػػػػان ب بػػػػاب اليػػػػاءق مػػػػادة  م ؽ ت  " يىػػػػاقيوتي ج يػىوىاًقيػػػػتي
األحجػار الكرؽلػػةق ك هػو أكثػػري ادلعػػادًف صػالبة بعػػد ادلػػاًس لػه ألػػواف سلتلفػػة مػن أمٍحىػػرى ك أٍصػػفىرى ك أزرؽ ك 

ق الواحدة ياقوتةي....." أخضرى
4 

فكػػػاف علػػػى ادلعجمػػػي هنػػػا أف يقػػػف عنػػػد حػػػٌد التعريػػػف بػػػادلرادؼق ك ذلػػػ  بأنػػػه مػػػن األحجػػػار 
أضاؼ إليه التعريف ادلنطقي حيػث حػٌدد شليػزات   ادلدخل ك الشرح لذاٌنبلكنه أحٌس بفجوة الكرؽلةق 

ادلػػدخلق ك دخػػل ب تنػػاكؿ أجزاذػػه الػػيت ؽلكنهػػا سػػٌد تلػػ  الفجػػوة. كمهمػػا يكػػن فػػإف التعريػػف بػػادلرادؼ 
ح ي على مكانة مشهودة بٌن صفحات ادلعجمق ك قد استشهد عليه ادلعجمي حينانق ك ااهلػه حينػان 

ق رأل أ ػػا سػػهلة ادلنػػاؿ قريبػػة إىل ذهػػن الباحػػث ال  تػػاج   خػػرق ك لعػػل ادلػػوا ن الػػيت مل يستشػػهد فيهػػا
 دلثل هذ  االستشهاد اليت ستحجز مكاف ب حالتها هذ  بدكف فاذدة تذكر.

 التعريف بادلضاد:*
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من خالؿ التسمية نػدرؾ ا ػوهر ك ادلضػموفق إذ يػراد بػه اإلتيػاف بضػد كلمػة ادلػدخل ك عكسػها 
الػػنمح علػػى حسػػب اعتقادنػػا عنػػد العجػػز عػػن كضػػحمل ادلقابػػل ليتضػػو مرادهػػاق ك يسػػتعمل ادلعجمػػي هػػذا 

السليمق الذم يفدم ادلعىن بصحة تامػةق ك يػدخل ضػمن هػذا ادلقابػلق اإلتيػاف بػادلرادؼق فحػٌن يتعػذر 
على ادلعجمي شرح ادلدخل بطريقة من الطرؽ السالفةق يلتجأ إىل هذا التعريفق كعلػى الػرغم مػن بيػاف 

ف انتقاء اللف  ادلعاكسق ك الػذم ػلمػل داللػة سػلبية لداللػة ادلػدخل  بعب السهولة ب ادلوضوعق إال أ
 فيه من الصعوبة ما ال تالح  بسهولة.

ك لقد استعاف ادلعجم العريب األساسي هبذا النمح ب شرح مداخلهق إذ صلػد مػن أمثلتػه مػا تبلػور 
: عكػػػػس صػػػػغرل......."ق " ك  ُبًػػػػًني ج ًكبىػػػػار:ب بػػػػاب الكػػػػاؼق مػػػػادة  ؾ ب ر  "كيبػىػػػػري ج كيبػٍرىيىػػػػاتي

 1عكس صغًن ب الٌسنًٌ....." ِق .......<<كبًن ادلوظفٌن   >>عكس صغًن 
 

 : ػاًذبي اًذبىػات ك  ُكػذل  صلػد ب مػادة  ؾ ذ ب  " كى بىػةي ك كيػذَّبي مػف كاًذبىػةي ج كى ج ػ كف ك كىذى
: غًن صادؽ   2......"  قر ف﴾ ًإفَّ اَّللَّى ال يػىٍهًدم مىٍن هيوى كىاًذبه كىفَّاره  ﴿كوىاًذبي

فهاته ادلداخل شيرحت عن  ريق ذكر ضدهاق ك االستشهاد عليهق فادلعجمي هنا اكتفى بالقوؿ 
 أنه خالؼ كذا أك ضد كذاق أك ما شابه هذ  األلفاظ اليت تدؿ على عكس الكلمة ك ضٌدها.

ػػةي:  مػػر  ِهػػذا ك ضػػٌم بػػاب اليػػاء مػػادة  م ب س  مػػدخالن مشػػركحان بضػػد  ك اثػػل ب " يػيبيوسى
 3"ق عكسه ر وبة...يبس

..... :  قػىعىػدى أخػوة ؽلينػان ك قػىعىػدى هػو >>عكس ؽلػٌن  ّكذل  صلد ب مادة  م س ر  " يىسىاري
ػػػػػاران  ق عىٍكػػػػػسي عيٍسػػػػػر  >>"ق ...<<يىسى : مػػػػػر يىسيػػػػػرى ػػػػػمي  ﴿<<ييٍسػػػػػري ػػػػػمي اٍلييٍسػػػػػرى كىالى ييرًيػػػػػدي ًبكي ييرًيػػػػػدي اَّلٌلي ًبكي
 4....." قر ف﴾ اٍلعيٍسر
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كثًن من هاتػه التعريفػاتق الػيت انفػرد ادلػدخل فيهػا بػذكر عكسػه ك خالفػهق ك ك غًن هذ  األمثلة  
هذا العكس اقتصر على كلمة كاحػدة ب غالػب األحيػافق حيػث مل صلػد تعػدددلثل هػذ  الكلمػات الػيت 

 اثل شرحان للمدخل.
هػػذا ك صلػػد ادلعجمػػي ب بعػػب األحيػػاف يضػػطر ليجمػػحمل بػػٌن نػػوعٌن مػػن التعريػػفق ك لعػػل احلالػػة 

ر شيوعانق هي ادلزاكجة بٌن الرتادؼ ك التضادق فهػو يشػرح ادلػدخل بإعطػاء مػرادؼ لػه أك مػا يقػـو األكث
 مقامهق ك يتبعه بذكر الضد ليزيد من الوضوحق ك صفاء الراية.

ك هػػذ  احلالػػة ب كاقػػحمل األمػػر هػػي مػػا اصػػطلو عليهػػا "زلمػػد القطيطػػي بػػالتعريف بادلقػػارف ك ذكػػر   
يقـو هذا األخًن علػى تعريػف اللفػ  عػن  ريػق مقارنتػه بلفػ   خػر قريػب كفرع من فركع التعريفق إذ 

 1"ا...هالؼ كذلى النحو التايل: " كذا هو ...منهق ك تكوف صورته ع
ك من أمثلة هذا النوع ب ادلعجم العريب األساسي سواء كاف ضمن التعريف بالضػدق أك التعريػف 

ػػحملي ًسػػعىةي فهػػو كىاًسػػحملي:  الشػػيء ك ضلػػو :  - ُبادلقػػارف مػػا صلػػد  ب بػػاب الػػواك مػػادة  ك س ع  " كىًسػػحملى يىسى
 2ق...."<<كاسحمل ادلكاف لكل ادلتفرجٌن  >>رىحيبى عكسه ضاؽ  

 3مشهورق عكسه خاملق....." ُباب مادة  ك ض ح  " كىاًضوي: كذل  صلد ب نفس ال
عػػا فيهمػػا الػػرتادؼ مػػحمل التضػػادق إذ كضػػحمل مػػرادؼ كػػل منهمػػا كمػػن بعػػد  كضػػحمل  فكػػال ادلػػدخلٌن مجي

 عكسهما.
ك قد ال يكتفي بذكر ادلػرادؼ أحيانػانق إذ يشػرح ادلػدخل بعبػارة قصػًنة كانػت أـ  ويلػة ك يردفهػا 

منسوب إىل ادلوضػوعق  ُباب الواك أيضان مادة  ك ض ع  " مىٍوضيوًعٌي: بذكر الضدق كهو ما صلد  ب 
 4عكسه ذايتق....." <<رأم موضوعي  >>ما هو رليىرَّد عن غاية ش صية  ِ

كػػذل  صلػػد ب بػػاب اذلمػػزة مػػادة  أ خ ر  " ًمحٍل ػػاري ج مػػ ًخًن: الزهػػرة يطػػوؿ زمػػن ظلوهػػا ك طللػػة 
 5ق عكسها ادلًٍبكار ك ادلًٍعجاؿ......"محل ار هي اليت يبقى محلها إىل  خر الشتاء
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كهكػذا ظػػل ادلعجمػي يشػػرح مداخلػهق بػػأم كسػيلة ارت هػػا أنسػب ذلػػاق ك مػن ةػػة يردفهػا بػػذكر مػػا 
ؼلالفها ب ادلعىنق ك هذا بغية التمييز بٌن ادلداخل  ك حف ال ػلػدث أم لػبس بينهػا  ك بالتػايل كصػوؿ 

 ادلعىن على أمت كجه إىل ذهن الباحث.

ك لعل ادلالح  على هذ  األمثلة أٌف ادلعجمي اقتصر فيها على ذكر لف  كاحد داؿ على الضػد 
ك هو "عكس "ق لكن هذا ال يعين أف مداخل ادلعجم انفردت به كحد  على الرغم من كثرتػهق إذ صلػد 

 إىل جانبه  خالؼق ضدق مقابلق......   ك غًنها من األلفاظ اليت  مل داللة السلب كالضد. 

 التعريف باإلحالة:  *

ك هذا النمح من التعريف سلالف اامان دلػا سػبققحيث يعتمػد ادلعجمػي فيػه علػى إحالػة الباحػث 
 إىل موضحمل  خرق يكوف ادلدخل فيه مشركحان شرحان كافيان بنوع من أنواع التعريف العديد.

ب هػػػذا  ك موضػػػحمل اإلحالػػػة هػػػو مػػػا نطلػػػق عليػػػه التعريػػػف باإلحالػػػةق إذ ال غلػػػد مسػػػتعمل ادلعجػػػم
 ادلدخل سول إشارة ترجعه إىل مو ن  خر. 

ك لقػػػد اعتمػػػد ادلعجمػػػي ب معجمػػػه هػػػذا موضػػػوع الدراسػػػةق ثالثػػػة أسػػػاليب رأينػػػا أ ػػػا تػػػدخل ب 
مضػػػمار اإلحالػػػةق أمػػػا أكذلػػػا فمػػػا جػػػاء علػػػى صػػػيغة  " أن ػػػر كػػػذا " إذ  ٌبقػػػه ادلعجمػػػي ب العديػػػد مػػػن 

ر هػػي فيػػذكرها  ػػت أحػػدعلا ك ػليلهػػا إىل جػػذر ادلػػداخل الػػيت تػػداخلت عليػػهق فلػػم يتػػيقن مػػن أم جػػذ
:  أن ػر: أ س ك/ أ س م /  سىػي:  أن ػر: أ   خرق ك هو ما صلد  ب باب اذلمزة مادة  أ ا س  "  سو

 1س ك ."
كػػذل  صلػػد  ػػت مػػادة  أ ج ر  " إجػػارة:  أن ػػر: جػػور "ق "إجػػراء:  أن ػػر: جػػرل "ق "إجػػازة: 

 2 أن ر: جوز ."
تعريفان كافيان ب مكا ػا هػذاق يبعػد الغمػوض عليهػا  ك إظلػا أيحيلػت إىل فكل هاته ادلداخل مل تلق 

 موا ن أخرل تنتمي إليهاق إذ تىعرؼ فيها على أمت كجه.

                                                           

.20ادلرجحمل السابق ق ص   3 

.32ادلرجحمل نفسه ق ص   2 



ك هػػو مػػا جػػرل مػػحمل مػػداخل عػػٌدة غًنهػػاق حػػٌن صلػػد ب بػػاب السػػٌن أيضػػان مػػادة  س أ ـ  "سػػاء: 
 ػر: سػوؽ / سػاىب:   أن ػر:  أن ر: سوأ / ساذر:  أن ػر: سػًن / سػاذس  أن ػر: سػوس / سػاذق:  أن

سبب /ساجي:  أن ر سوج /ساح:  أن ر: سيو / ساحة:  أن ر: سوٍح / ساد:  أن ر سود  ....
1 

مػا سػنحت لػه الفرصػةق ك هػذا كلػه بغيػة انػب لك هكذا ظل ادلعجمي ػليل مدخل إىل  خػرق ك
 التكرارق ك اخلوض فيهق من غًن فاذدة ترجى.

ليب اإلحالة ادلعتمدة قد اثػل ب هيحلػة "أن ػر ألفباذيػان "ق فػإف  هذا ك صلد األسلوب الثاين من أسا
كاف األكؿ إرجػاع ادلػدخل إىل جػذر  ادلتفػرع منػهق فػإف األسػلوب الثػاين يرجػحمل ادلػدخل إىل مػدخلو  خػر 
معػػػزكؿق حيػػػث يعتمػػػد هػػػذا األسػػػلوب عنػػػدما يػػػدرج ادلػػػدخل بصػػػفة أف جػػػٌل حركفػػػه أصػػػلية ال كضػػػحمل 

:  أن ػػػػر لالشػػػػتقاؽ أك مػػػػا شػػػػابهق ك مػػػػن أ مثلتػػػػه مػػػػا صلػػػػد  ب بػػػػاب السػػػػٌن مػػػػادة  س ج ر  "سػػػػيجىاري
 2ألفباذيان / سيجارةي:  أن ر ألفباذيان "

 3كذل  ضمت مادة  س ر ج  " السَّرَّاجق ابن:  أن ر ألفباذيان "
فادلداخل هنا أيحيلت دلا سيأيت ذكر  فيمػا بعػد  أم أف كػل منهػا سػيحتل مػدخالن خاصػان بػه مػن 

 جذر من ا ذكر اجملردة.غًن تضمينه  ت 
 ك قد تكوف اإلحالة إىل موا ن سبقت اإلشارة إليهاق ك مثاذلا ما صلد  ب باب اذلمزة مػادة

ـيق  أن ر: ألفباذيان ."  أ د ـ  "  د
4 

 5ك إىل جانبها صلد ب مادة  أ س س  " أساس البالغة:  أن ر: ألفباذيان ."

شػػارة إليهػػاق فعنػػد العػػودة إىل الػػوراء قلػػيالن بعػػد كػػل فهاتػػه ادلػػداخل أحيلػػت إىل مػػوا ن سػػبقت اإل
كاحػػد منهمػػا صلػػد هاتػػه ادلػػداخل قػػد اسػػتقلت ب مواضػػحمل خاصػػة هبػػاق ك ادلتصػػفو للمعجػػم ليػػدرؾ ذلػػ  

 بوضوح  ك يقف على ما كقفنا عليه.

                                                           

.203ادلرجحمل نفسهق ص   3
 

.205ادلرجحمل السابق ق ص   2 
.233ادلرجحمل نفسهق ص   1 
.34ادلرجحمل نفسهق ص   0 
.45ادلرجحمل نفسه ق ص   1 



هذا ك يتمثل األسلوب الثالث ب ذكر ادلصدر أك ادلفرد أك ما شابه ذل  فقػحق فيكػوف الشػكل 
حو اآليت: " مر كذا " أك " مف كذا "ق كيقف ادلعجمي عند هذا احلٌدق فػال يتبعػه بشػرح أك على الن
 غًن .

ك مػػػن أمثلػػػة هػػػذا الػػػنمح شلػػػا نعثػػػر عليػػػه ب بػػػاب اذلمػػػزة مػػػادة  أ ب م  "أيب يػػػأيب إبػػػاءن ك إبػػػاءةي 
/ إباءةي مر أى ى / أيبىاة: مف  بو  ..../ إباءي مر أ ى  1 أن رها ......." ًب..../ تأٌ ..../  بو

فادلالح  أف ادلعجمي أرجحمل الباحث إىل أف إباءي مصدر أ ق ك بالتايل فادلعىن ادلكنوف ب الفعػل 
 هو نفسه ادلتضمن ب ادلصدرق فاإلشارة هنا إىل أنه مصدر كذاق أٌدت دكر التعريف باإلحالة.

كتػػػف بػػػذكر ادلصػػػدر بػػػإيزاء ك قػػػد انتشػػػر هػػػذا الػػػنمح ب ادلعجػػػم انتشػػػاران كبػػػًنانق فػػػادلعجمي مل يى  
 الفعلق بل خصر له مدخال مستقالق ليشًن ب شرحه إىل أنه مصدر كذاق أك مفرد كذا.

ػػػػػػػػتَّمى/ تىٍكتًػػػػػػػػيمي: مػػػػػػػػر   ػػػػػػػػتُّمي: مػػػػػػػػر تكى كػػػػػػػػذل  صلػػػػػػػػد ب بػػػػػػػػاب الكػػػػػػػػاؼ مػػػػػػػػادة  ؾ ت ـ  " تكى
ٍتمي: مر كىتىمى/ ًكٍتمافي: مر كىتىمى/ ميكىااىىةي: مر كىامتىى." كىتَّمى/...../كى

2 

هكذا صلد أف التعريف باإلحالة قػد نػاؿ قسػطه األكفػر مػن احلضػور بػٌن دفػيت ادلعجم.شػأنه ب ك 
ذلػػ  شػػأف بػػاقي األنػػواعق فػػالتعريف أك الشػػرح للمػػدخل قػػد تنػػوع تنوعػػان كبػػًنان ب ادلعجػػمق فػػادلعجمي مل 
ال  يقتصر على أحد األنػواع دكف آلخػرق بػل زاكج بينهػاق حيػث مػا يفديػه ظلػح ب شػرح مػدخل مػاق قػد

يصػػلو دلػػدخل  خػػرق فطبيعػػة ادلػػداخل هػػي الػػيت  ػػتم علػػى ادلعجمػػي أم األنػػواع أصػػلو ك أبلػػغ ب أداء 
 ادلضموف.

هػػذا كصلػػد شػػذرات للتعريػػف ال ػػاهرم بػػٌن مػػداخل ادلعجػػمق ك ادلػػراد بػػه التعريػػف الػػذم يقتػػبس 
ماكية ]فلكيػان[  شيء من الواقحمل اسوسق ك مثاله ما جاء ب بػاب الكػاؼ مػادة  ؾ ر ك  " الكػرة الٌسػ

 3كرة كعلية مركزها الراصدق تبدك النجـو كأ ا نقح على سطحها"

فهنا تطػرؽ ادلعجمػي إىل م هػر النجػـو ب السػماء ك هػو شػيء ظػاهر ؽلكػن مالح تػه ب الواقػحمل 
 لذا جاءت تسمية هذا النمح بال اهرم.

 1كاحلطب ك ضلو ....."ما توقد به الناري   ُكذل  صلد ب باب الواك مادة  ك ؽ د  " كىًقيدي: 
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 فهنا احلطب شيء موجود ب الواقحمل ضيرب به ادلثل ليتضو ادلعىن بطريقة سهلة ميسورة.

ك لعل أهم ما يالح  على هذ  األظلاط أ ا كانت شلزكجة بالتعريف بالسياؽ ك خاصة التعريف 
غالػب األحيػاف فإنػه  بادلرادؼق فادلعجمي مل يكن يأيت بادلدخل ك يشرحه هكػذا إال فيمػا نػدرق أمػا ب 

 كاف يدخله ب السياؽ ك من ةة يستنبح شرحه ك معنا .

ك نافلة القوؿ أف التعريف بػادلرادؼ كػاف علػى قػدر التعريػف بادلضػادق ك إىل جانبهمػا ادلنطقػي ك 
اإلحالػػػة ك ادلقػػػارفق فهػػػذ  األظلػػػاط كػػػاف ذلػػػا حضػػػوران فٌعػػػاالن ب صػػػفحات ادلعجػػػم ك هػػػي مػػػا اسػػػتوعبته 

 ركته معارفناق ك ته أبصارنا.  أذهانناق ك أد







 

 



V - :الشواىد يف ادلعجم العريب األساسي 

إف الشواهد بعدها أدلة شعرية أك نثرية أك كالـ من يوثق بفصاحتهق ك قبل كل هذا تقدمي النر 
 2  بغية إثبات قاعدة أك تأكيد صحة رأم معٌن.القر ين ادلقدس

بػػات ادلعجػػمق فػػال زالتػػه عػػن ادلػػداخل ادلرتاصػػة ب جنب كشػػف الغمػػوض ك إ كػػاف ذلػػا بػػالغ األثػػر
ؼلػػػف علػػػى دارسق أعليػػػة هػػػػذ  الشػػػواهد بالنسػػػبة للشػػػػرحق سػػػواء كانػػػت لإلثبػػػػاتق أك كو ػػػا نػػػوع مػػػػن 
التعريفق إذ رأل البعب أ ا ؽلكن أف تصنف كػنمح مػن أظلػاط التعريػف فهػي ذات دكر بػارز ب شػرح 

 معنا  اخلفي.ادلدخل ك بياف مدلوله ك 
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ب ادلعجػػم العػػريب األساسػػيق  غػػى فيهػػا القػػر ف  تشػػكلت باقػػة متنوعػػة مػػن هاتػػه الشػػواهدك قػػد 
الكػػػرمي علػػػى كػػػل مػػػن احلػػػديث النبػػػوم الشػػػريف ك الشػػػعرق ك األمثػػػاؿ ك احلكػػػم. ك مػػػن ادلػػػوا ن الػػػيت 
أستشػػهد فيهػػػا بػػػالقر ف مػػػا صلػػد  ب بػػػاب السػػػٌن مػػػادة  س ب ؽ  إذ اسػػتند ب العديػػػد مػػػن مػػػداخلها 

القر ف الكرميق حيث من خالله تتجلى الصػورة ك ادلعػىن علػى أحسػن كجػهق إذ جػاء فيهػا " الفرعية إىل 
ػػػػػػػػٍبقان فهػػػػػػػػو سابق:ػػػػػػػػػ ق: تقدمػػػػػػػػه.............ق  ػػػػػػػػبىقى يىٍسػػػػػػػػًبقي سى ػػػػػػػػبػىقيونىا  ﴿سى ػػػػػػػػرنا مىػػػػػػػػا سى يػٍ ػػػػػػػػافى خى لىػػػػػػػػٍو كى

ػاًبقيوا ًإىلى مىٍغًفػرىةو ﴿إىل الشػيء  أسػرع إليػه  -ُ......./ سػابىقى ييسػاًبقي مسػابقة ك ًسػبىاقان:  قر ف﴾ إًلىٍيػهً  سى
نىػػػػػػا  ﴿ػػػػػػ كا: تسػػػػػابقوا ُ....../ اٍسػػػػػػتىبىقى يىٍسػػػػػتىًبقي اٍسػػػػػػًتبىاقان:  قػػػػػر ف﴾ ًمػػػػػٍن رىبًٌكيمٍ  بػٍ قىػػػػػػاليوا يىػػػػػا أىبىانىػػػػػػا ًإنَّػػػػػا ذىهى
ػػػػاًبقيوفى أيكلىحلًػػػػ ى  ﴿ادلتقػػػػدـ ب اخلػػػػًن  ّ....../ سػػػػاًبقيج ػ كف:...... قر ف﴾ نىٍسػػػػتىًبقي  ػػػػاًبقيوفى السَّ كىالسَّ
 1. قر ف﴾ رَّبيوفى اٍلميقى 

  ادلداخل اعتمد ادلعجمي فيهػا علػى القػر ف الكػرمي لػدعم رأيػه ب ادلعػىن الػذم كٌضػحهق كمػا فهذ
 أف االستدالؿ به له ثقله اخلاص من حيث قناعة الباحث بادلعىن ادلوضو.

هػػذا ك صلػػد ادلعجمػػي قػػد كظٌػػف ب بعػػب األحيػػافق بعػػب األحاديػػث النبويػػة الشػػريفة ب دعػػم 
كشػركؽ ادلػدلوؿ بصػػفة أكػرب ك مػن أمثلتػػه مػا صلػد  ب بػاب الػػواكق مػادة  ك غ ؿ  " أىٍكغىػلى ييوًغػػلي     رأيػهق 

ػػػػػق فيػػػػػه –ُإًيغىػػػػػاالن: ..... إف هػػػػػذا الػػػػػٌدينى مىتػػػػػٌني فأٍكًغػػػػػل فيػػػػػه ]الشػػػػػ ري ب الػػػػػدين أك ب الًعٍلػػػػػًم: تػىعىمَّ
ػلى يىًكػلي كىٍكػ2." حديث [ًبرٍفقً  فالنػان  -ِ .الن فهػو كىاًكػلي:......ق ككذل  صلػد ب مػادة  ك ؾ ؼ  " كىكى

 3." حديث  [إىل رأيه: تػىرىكىهي ك مل ييًعٍنهي ] اللَّهيمَّ ال تىًكٍلنىا إىل أنفًسنىا  ىٍرفىةى عىٌٍنو 

فػػادلالح  علػػى هػػذ  ادلػػداخل أ ػػا اسػػتنجدت باألحاديػػث النبويػػة كػػي يسػػتبٌن معناهػػا أكثػػرق ك  
معىنق فاألحاديث النبوية ذلا من القداسة ما يرفعها عػن  كدليل على صحة ما ذهب إليه ادلعجمي من 

 كل خطأ أك استهتار.

هذا ك كجدت كل من األمثػاؿ ك الشػعر مكانػان بينٌػان بػٌن مػواد ادلعجػمق إذ كػاف ذلمػا علػا اآلخػراف 
مساعلة فٌعالة ب تأييد ادلعجمي ب كجهتػه ادلقصػودة حيػث يسػتلهم كػالـ العػرب شػعر  ك نثػر ق العديػد 

فػػردات الغنيػػة بادلعػػاين الثريػػةق هػػدا مػػا جعػػل منػػه شػػيحلان جوهريػػان ب االسػػتدالؿ بػػهق ك احلكػػم مػػن مػػن ادل
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خاللػػه ك مػػن أمثلػػة ادلػػوا ن الػػيت كظٌفػػا فيهػػا مػػا صلػػد  مػػن الشػػعر ب بػػاب الشػػٌن مػػادة  ش ت ت  " 
 شىتَّافى: شىتَّافى ما علا/ ما بينهما/ بينهما.....: بػىعيدى ك ع م الفرؽ بينهما...... 

 1"<<لىشىتَّافى ما بٌن اليزيدين ب النَّدىل       يىزيد سيلىٍيًم ك األغرَّ ابن حامت  >>

 : ا داؽُّ :                   -ُكذل  حول باب الداؿ مادة  د ؽ ؽ  "دؽَّ  دىقػىٍقػتي  يىػديؽُّ دىؽَّ ى القلػب: نػىػبىبى
دىقَّاتي قلب ادلرًء قاذلةي له     إٌف احلياة دقاذقي ك ثواين."

2 

هنا رجحمل إىل ديػواف العػربق منبػحمل ف ػرهمق ك سػجل حيػاهتمق إذ اسػتقى منػه مػا يثبػت فادلعجمي 
مقصػػػػد  ب أداء ادلػػػػدلوؿق ك لعػػػػل أهػػػػم مػػػػا يفخػػػػذ عليػػػػه ب توظيػػػػف الشػػػػعر هػػػػو عػػػػدـ إسػػػػناد األبيػػػػات 
لقاذليهػػاق فهػػػو يػػذكرها هكػػػذا ب بعػػػب األحيػػاف مػػػن غػػػًن اإلشػػارة حػػػفَّ إىل أف مػػػا يسػػتلف ه هػػػو قػػػوؿ 

  كػػأف يسػػتهله " بقػػاؿ أحػػدهم " أك " قػػاؿ الشػػاعر " فهػػو يػػدخل فيػػه مباشػػرة مػػن غػػًن مقػػدمات شػاعر
 ترمز له. 

كمػػا أف مػػا يشػػٌد االنتبػػا  أكثػػر ب رلػػاؿ االستشػػهاد بالشػػعرق هػػو االكتفػػاء بالشػػطر الواحػػد ب 
مػادة أ بعب احلاالتق من غًن اإلشارة إىل أنه شطر من الشعرق ك مثاؿ هذا مػا صلػد  ب بػاب الضػاد 

]ب النحػػػو[ مػػػن أخػػػوات كػػػاف الػػػيت تػػػدؿ علػػػى  ّض ح ل  " أضػػػحى يضػػػحي إضػػػحاءنا:........ق 
أضػحى التنػاذي بػديال مػن  >>صػب اخلػرب  ادلسػند  فيهػا ك التحويل ك تدخل علػى ا ملػة فتنالتوقيت أ
 3.<<تدانينا

ك مػحمل هػذا  فهذا ادلثاؿ ادلعتد به ب ادلدخلق هو شطر من بيت شعرم لصػاحبه " ابػن زيػدكف "ق
 فادلعجمي مل يشر إىل قاذلهق أك حٌف إىل أنه جزء من بيت شعرم.

ك لقد تكرر هذا ادلوقف ب مداخل عديدة منها أيضان ما صلػد  ب بػاب الػالـق مػادة  ؿ يػت  " 
: حػػػرؼ يفيػػػد التمػػػينق ك هػػػو مػػػن أخػػػوات إٌف ينصػػػب االسػػػمق ك يرفػػػحمل اخلػػػربق ك يسػػػتعمل غالبػػػان  لىٍيػػػتى

 4....."<<لشباب يعود يومان ليت ا >>للمستحيل 
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ففػػي هػػذا ادلػػدخل اسػػتحوج ادلعجمػػي إىل الشػػعرق ككقػػف عنػػد ق مػػن غػػًن التصػػريو بذل .هػػذا ك 
صلد  ب بعب ادلواد قد إلتجأ إىل األمثػاؿق ك مثاذلػا مػا جػاء ب بػاب ا ػيمق مػادة  ج ؿ ب  " جىلىػبى 

..... جر بضػػػػاذعه مػػػػن الشػػػػرؽ ك جلػػػػب التػػػػا >>الشػػػػيء: جػػػػاء بػػػػه مػػػػن موضػػػػحمل إىل  خػػػػرق  -ُغلىٍلًػػػػبي
 1]مثل[...." <<ريبى أيٍمًنية جليب منية  >>ق <<الغرب

......: لًػػيُّ رىجيػػل فػػارغ البػػاؿ مػػن اذلػػٌم عكسػػه ِك صلػػد أيضػػان ب بػػاب اخلػػاءق مػػادة  خ ؿ ك  " خى
 2]مثاؿ[." <<كىٍيلي الٌشجي من اخلًلي  >>شجٌي 

ففػػي هػػذ  ادلػػداخل لعبػػت األمثػػاؿ دكرهػػا ب دعػػم كجهػػة ادلعجمػػيق كمػػا أ ػػا سػػاعدت الباحػػث 
 على هضم ادلعىن بطريقة أيسرق ك مٌكنته من ترسيخ ادلعىن بشكل أبسح.   

هػػذا ك صلػػد ادلعجمػػي قػػد يوظػػف أكثػػر مػػن نػػوع ب ادلػػدخل الواحػػدق حيػػث يػػزاكج بػػٌن القػػر ف ك 
بػػٌن أحػػدهم ك األمثػػاؿق ك مػػن أمثلتهػػا مػػا صلػػد  ب بػػاب ا ػػيمق  احلػػديث أك بػػٌن القػػر ف ك الشػػعرق أك

 >>ق<<ًجٍلػػدي اإلنسػػاف  >>مػػادة  ج ؿ د  " ًجٍلػػدي ج أٍجػػالدي ك جيلػػودي: الغػػالؼ الػػذم ػلػػيح با سػػم 
ٍلنىاعليٍجيليودان ﴿ق <<ًجٍلػػدي الكتػػاب  ػػا نىًضػػجىٍت جيليػػوديهيٍم بىػػدَّ ػػا كيلَّمى ػػ َّ ًجٍلػػدىؾ  >>ق  قر ف﴾ غىيػٍرىهى ًمثػػلي ماحى

 3"]مثل[... <<ظفرؾ 

علػػى غػػًنق فهػػو تأكيػػد با ملػػة  فهنػػا مجػػحمل بػػٌن القػػر ف ك األمثػػاؿق ك هػػذا بغيػػة زيػػادة التوضػػيو ال
 صحة ن رتهق محمل أٌف االعتماد على أحدها فقح يفدم الغرض على أمت كجه.

ك رلمل القوؿ أف الشواهد ب ادلعجم العريب األساسي قد صيبغت صبغة دينية حيث تراكح عدد 
ب حٌن بلغ عدد الشواهد احلديثة حوايل  42,50شاهدانق بنسبة  2782الشواهد القر نية حوايل 

ق أما الشواهد النثرية اليت هي حبقتضػاها فػرع مػن كػالـ العػرب ك 30,53شاهدانق أم بنسبة  122
ق لي ػػػٌل للفػػػرع الثػػػاين منهػػػا ك 1,05شػػػاهدانق بنسػػػبة  333دلتمثلػػػة ب األمثػػػاؿ فقػػػد بلغػػػت حػػػوايل ا

 .3,00شاهدانق بنسبة  11ادلتمثل ب الشعر حوايل 
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فكل هذا غلعلنا نستقرئ مدل ميوؿ ادلعجمي إىل الوجهة الدينيػةق إذ ااػه صػوب القػر ف الكػرمي 
فهػػػػو مصػػػػدر البالغػػػػة ك الفصػػػػاحةق ك إىل جانبػػػػه  ك اهتػػػػدل بػػػػهق ك جعلػػػػه حكمػػػػان علػػػػى صػػػػحة  راذػػػػهق

 احلديث فهو كالـ خًن األناـ ك أحسن لساف نطق بالعربية.

هػػذا ك إف ن رنػػا إىل الشػػواهد مػػن زاكيػػة مغػػايرةق لوجػػدنا تلػػ  األمثلػػة التوضػػيحيةق الػػيت صػػػنعها 
ادلعجمػػي بنفسػػهق مقتبسػػان إياهػػا مػػن العبػػارات ادلعاصػػرةق الػػيت  يػػا ب الواقػػحملق حيػػث نالػػت هػػي األخػػرل 

ر حيث بلغ نصيب من احلضور ادلبهر بٌن  يات ادلعجمق حف أ ا نافست جيلَّ الشواهد السالفة الذك
مقارنػة بالشػواهد   41,13ق أم بنسػبة 32553عددها شلزكجػة بػبعب العبػارات السػياقية حػوايل 

 شلا غلعلنا ظليل بالكفة ااا  األمثلة التوضيحية.          32,04الفار ة إذ احتلت هاته األخًنة نسبة 

 

 

   

VI - :الصور و الرسوم التوضيحية يف ادلعجم العريب األساسي 

ادلعجميػة احلديثػة إىل االسػتعانة بالصػور ك الرسػـو التوضػيحية ب تعريػف بعػب ادلػداخل ق دعت 
ك خاصة تل  اليت ال تفدم العبارة فيها دكرها من حيث إجػالء الغمػوض ك كشػف ادلضػموفق ك لعػل 
هػػذا الشػػيء يكػػوف أكثػػر ترابطػػان مػػحمل ادلػػداخل احلسػػية الػػيت يسػػتطيحمل ادلعجمػػي فيهػػا أف ينسػػج صػػورهتا أك 

 ح ذلا.سلط
ك قػػد عػػٌد الػػبعب هاتػػه الصػػور ك الرسػػـو التوضػػيحية نوعػػان مػػن التعريػػف  حبكػػم أ ػػا تػػفدم دكر 
التعريف ب شرح معػىن ادلػدخلق إذ توضػحمل بػإزاء ادلػدخل بعػد إعطػاء ػة سلتصػرة عنػهق ك هػذا مػا جعػل 

 البعب اآلخر يسندها للشواهد ك يطلق عليها بالشواهد الصورية.
فإف إدخاؿ الصورة أك الرسم التوضػيحي للمعجػم كػاف فكػرة جديػدةق ك ك مهما يكن من األمر 

هي صاذبة حلد ماق إذ أ ا تسػاهم ب كسػر الػركتٌن الػذم اعتػاد عليػه مسػتعمل ادلعجػمق فهػو ب بغػب 
األحيػػػاف تكػػػوف الصػػػورة أبلػػػغ مػػػن الكلمػػػة ب أداء ادلػػػدلوؿ. ك ادلعجػػػم العػػػريب األساسػػػي  ك حبكػػػم أنػػػه 

 نػػرل فيػػه أثػػران للصػػورةق فهػػو مل يعتمػػد عليهػػا ك لػػو ب أحيػػاف قليلػػةق مػػحمل أنػػه معجػػم حػػديث إال أننػػا ال



موجػػه للجانػػبق حيػػث تشػػكل هػػذ  الفحلػػة دافػػحمل قػػوم ب كاقػػحمل األمػػر لالعتمػػاد عليهػػاق إذ كػػاف علػػى 
 ادلعجمي إقراف الصورة بادلدخل ليستوعب مستعمل ادلعجم ادلراد من ادلدخل على أكمل كجه.

هػػذا ك إف انعػػدمت الصػػورة فإننػػا صلػػد بعػػب الرسػػـو التوضػػيحية الػػيت اسػػتعاف هبػػا ب بعػػب األحيػػاف النػػادرة ك 
 : ج رمػوز: عالمػة تػدؿ علػى معػىن لػه كجػود  ِمػر رىمىػزق  ُمثاذلا ما جاء ب بػاب الػراء  ػت مػادة  ر ـ ز  " رىمػزي

 ≠ >>"....1 -نطقية مثل +  الرموز الرياضية ك ادل >>قاذم بذاته فتمثله ك  ل زلله ......
فهنا ساعدت هذ  الرسـو على إبالغ ادلعىنق حيث ال ؽلكن دلستعمل ادلعجم أف يفهم مػن كراء 
ادلدخل معىن  خرق إذ بوضحمل تل  الرموز كمثاؿ أبدت كل الغيػـو ك اتضػو ادلػرادق ك هػو نفػس الشػيء 

ف: قوسػػاف  صػػراف مػػا زاد علػػى مػػحمل بػػاب العػػٌن مػػادة   ع ؽ ؼ  " مىٍعقػػوؼ:..... القوسػػاف ادلعقوفػػا
 2النر األصلي: ] [....."

 

ب أداء ادلعىنق فلو أنه اكتفى بالعبارة دلٌػا فيهػم ادلعػىن علػى أمت كجػه ك  اب هذا التعريف صلد قصور 
حلصل تداخل محمل شكل القوساف العادياف "     " ذلذا صلد ادلعجمػي قػد صىػًحب حديثػه بوضػحمل رسػم 
يوضػو ادلغػػزل الػػذم يريػػد شػػرحهق ك هػػو مل يتبػػحمل حديثػه بقػػوؿ " مثػػل " كمػػا فعػػل مػػحمل ادلثػػاؿ األكؿق بػػل 

 رمز ذلماق ك كأف ذل  الرمز تابحمل للجملة ك مكمل ذلا.    كضحمل نقطتٌن ك 
 ..... عالمػة مػن عالمػات الكتابػػة  ّهػذا ك صلػد أيضػان ب بػاب القػاؼ مػادة  ؽ ك س  " قػىػٍوسي

 3   . <<كضحمل الكلمة بٌن قوسٌن  >>تستعمل ب شرح عبارة 
 4 "*عة  عالمة إيضاح ب الطباّكذل  ضم باب النوف مادة  ف ج ـ  " صلىٍمىةي.....

وضحمل هانب ادلدخل هباءانق بل ذلدؼ مرسـو مسبقان ك هو إزالة ت  مل  *فهذ  الرسـو من      ق 
 أم غموض يكتنف ادلدخل.

هػػذا كجػػاء ب بػػاب الفػػاء عػػدد مػػن الرسػػـو التوضػػيحية ادلتتاليػػة  ػػت مػػدخل كاحػػد الػػذم محػػل 
تتػداخل ادلعػاين ك تتشػاب ق إذ  بدكر  عدد من ادلعاينق فكاف ال بد من كضػحمل رسػم لكػل معػىن حػف ال
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عالمة من عالمػات التػَّػٍرقيم ترسىػمي هكػذا  ق ق ك تسػمى فىٍصػلة  ُجاء ب مدخل " فىاًصلىةي ج فػىوىاًصل: 
 ق فىاًصلة 3ق 0عالمة ب حساب الكسور العشرية توضحمل بٌن الكسر ك العدد هكذا  ِك شىٍولة......
 1"مة ترقيم تيرسىمي هكذا    ...منقو ىةي: عال

فادلالح  على هذا ادلثاؿ أف ادلعجمي بعد إعطاء تعريف موجز يػيٍرًفد  هملة ك " ترسم هكػذا " 
فهو هنا أحٌس أف رمسها سيفدم ادلطلوب ب مساحة ضيقة جدانق على عكس لو اعتمد على العبػارةق 

راد أـ إذ أنه سيطوؿ عليه األمر ب الشرح ك الوصفق ك يبقى ب حًنة هل سيدرؾ مستعمل ادلعجم ادلػ
 ب مكاف كجيز.من الدالالت الق فهنا تصدؽ عبارة أف الصورة أبلغ من الكلمةق ك أ ا  مل العديد 

 

ك هكػػػػػذا نصػػػػػل إىل أف ادلعجػػػػػم العػػػػػريب األساسػػػػػي قػػػػػد ااهػػػػػل أمػػػػػران أصػػػػػبو ضػػػػػركريان ب العصػػػػػر 
عب الرسػـو احلديثقك هو اقرتاف ادلدخل بصورة تساعد على إبراز ادلػدلوؿق ك مػحمل هػذا فإنػه اسػتعاف بػب

التوضػػيحيةق ك الػػيت اقتصػػرت ب غالػػب األمػػر علػػى بعػػب الرمػػوز ذات الػػدالالت ادلتقاربػػةق إذ أف كضػػحمل 
ق ك يسػػػهل عمليػػػة الفهػػػم ك ل غلنػػػب الكثػػػًن مػػػن الوقػػػوع ب االهبػػػاـرسػػػم توضػػػيحي ذلػػػا هانػػػب ادلػػػدخ

 ة.االستنباطق حبيث تتالشى كل ادلدلوالت اليت ؽلكن أف تفهم باخلطأ من خالؿ العبار 
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لكػػل موضػػوع مهمػػا رحبػػت سػػعته خااػػةق  وصػػل مضػػمونهق كهػػا ضلػػن ب  ايػػة ادلطػػاؼق ك بعػػد 
قطػػحمل مشػػوار  ويػػلق زلفػػوؼ بػػأنواع شػػف مػػن اطػػات ادلقصػػودة كصػػلنا إىل  خػػر زلطػػةق لنضػػحمل رحالنػػا 

مست لصػػػٌن اللػػػب مػػػن كراء رحلتنػػػا هػػػذ  بػػػٌن فيهػػػاق مػػػزكدين بػػػأهم مػػػا اغتنمتػػػا  ب اطػػػات السػػػابقةق 
ادلكتبات ك ادلراجحمل ادلتنوعةق نقتين هػذاق ك نتحاشػى ذلػ ق مركػزين علػى هػدؼ جلػيق ك كحيػد يتمثػل 
ب الن ر إىل كيفية معا ة ادلداخل ب ادلعاجم احلديثػةق رلسػدين ذلػ  ب ادلعجػم العػريب األساسػيق إذ 

 اكٌنا من الكشف عن:

م العربية كانت محمل تل  الرساذل اللغويػة الػيت حػاكؿ فيهػا أصػحاهبا اإلحا ػة * أف بدايات ادلعاج
باللغة ك مفرداهتاق مقركنة بالشرحق ك ما فتحلت أف أصبحت معاجم ض مةق  مل بػٌن دفتيهػا حصػيلة 
لغويػػة عربيػػةق هادفػػة لإلدلػػاـ ك الشػػموؿق ك هػػذا بعػػد مركرهػػا حبراحػػل تدرغليػػةق كػػاف فيهػػا أليب ادلعجميػػة 

 بن أمحد الفراهيدم حٌق الريادة عن جدارة.اخلليل 

* شػػػهدت ادلعػػػاجم تنوعػػػان كبػػػًنانق ك هػػػو راجػػػحمل إىل ادلعػػػايًن العديػػػدة الػػػيت صػػػنفت مػػػن خالذلػػػاق ك 
بالتػػػايل تشػػػكلت هاتػػػه األنػػػواع مػػػن عامػػػة ك خاصػػػةق تارؼليػػػة ك مرحليػػػةق موضػػػوعية ك لف يػػػةق كبػػػًنة ك 

 كسطية ك كجيزة ك....



ب ترتيػػب موادهػػا ك علػػى إثرهػػا ظهػػرت مػػدارس معجميػػة متعػػددة * عرفػػت ادلعػػاجم أظلا ػػا شػػف 
بتعػػدد  ػػرؽ التبويػػبق فكانػػت عبػػارة عػػن  اذفػػة مػػن ادلعجمػػٌن متبنيػػٌن دلػػنهج كاحػػدق ك يػػدافعوف عػػن 

 فكرة كاحدةق فكاف منها ادلدرسة الصوتية ك ادلدرسة األلفباذيةق ك مدرسة األبنية ك .....

نهضة مجلة من ادل خذ اليت الح ها ادثوف عليهػاق زلػاكلٌن * نالت ادلعاجم ادلفلفة قبل حقبة ال
 ااكزها ب ادلعاجم احلديثةق اليت سارت قيدمان هطى ثابتة حلٌد ماق بغية  قيق ما يطمو مفلفها إليه.

* اسػػػػتهل ادلعجػػػػم العػػػػريب األساسػػػػي حبقدمػػػػة شلهػػػػدةق شػػػػارحة لفحػػػػول اللغػػػػة العربيػػػػة مػػػػن خػػػػالؿ 
ذلاق ك  راذق تنميتها كما تطرقت إىل احلديث عن بػدايات العمػل ادلعجمػي التعرض إىل الن اـ الصرب 

بصػػػفة عامػػػة ك خصصػػػت حػػػديثها عػػػن إسػػػهامات ادلن مػػػة حػػػوؿ بنػػػاء هػػػذا ادلعجػػػم ك تشػػػييد ق كمػػػا 
حددت الفحلة ادلوجػه إليهػاق ك ادلتمثلػة ب ادلثقفػٌن مػن أبنػاء اللغػةق ك األجانػب ادلقبلػٌن علػى تعلػم هػذ  

 اللغة.

عجػػم حػػاجز االحتجػػاج الػػذم نصػػبته ادلعػػاجم القدؽلػػةق ك خػػرج عػػن إ ػػار  إىل أبعػػد * كطػػى ادل
احلدكدق حيث تضٌمن إىل جانب ادلواد العربيةق ادلواد األعجمية ك ادلولدة ك ادثة ك اجملمعيةق ك غًنها 

 من ادلفردات ادلستحدثة اليت تسربت إىل  يات ادلعجم.

حديثق حيث ريعػي مػا اسػتدعته البحػوث ادلعجميػة * ألفت مداخل " عينة الدراسة" على  ج 
احلديثػػةق مػػن إتبػػاع نسػػق كاحػػد ب معا ػػة ادلػػوادق ك االعتػػداد بكػػل مػػادة علػػى حػػدلق ك تضػػمن بعػػب 
ادلعلومات الصوتية ك الصرفية ك النحويةق حبا ؼلدـ ادلادةق كما أ ا نادت بإتباع السبيل األيسر ب تبليغ 

 ظلاط الشرح ادل تلفةق ك االستشهاد على ما ذهب إليه ك.....ادلدلوؿ ك ذل  عن  ريق إتباع أ

علػػػى مػػػواد ادلعجػػػمق فكانتػػػا مزغلػػػانق حيػػػث مل  –ادلفقػػػرة ك التامػػػة  –*اسػػػتحوذت كػػػال الن ػػػريتٌن 
يفصل بينهماق فقد ترتائ ل  كالعلا داخل ادلادة الواحدةق ك هو ما يوحي بػأف لكالعلػا دكر ب الػي 

 ادلعىنق كما أف إحداعلا قد تكمل األخرل ب بعب األحياف.

ذ ضػٌم ادلػداخل * حول ادلعجم العريب األساسي باقػة سلتلفػة األشػكاؿ ك األظلػاط مػن ادلػداخلق إ
البسػػػػيطة اخلاليػػػػة مػػػػن مجيػػػػحمل أنػػػػواع التوليػػػػفق كمػػػػا احتضػػػػن إىل جانبهػػػػا ادلػػػػداخل ادلركبػػػػة مػػػػن مػػػػدخلٌن 

 بسيطٌنق باإلضافة إىل ادلداخل ادلعقدة اليت تتمثل فيما زاد شكلها عن سابقتها.



ضػور من ادلداخل األعجمية سواء كانت معرٌبة أـ دخيلةق ك بادلقابل كػاف احل ًيحلاهذا ك حول ش
 األكثر ايزان للمداخل العربية.

 * باإلضافة إىل ادلداخل أحادية ادلعىنق ك ثناذيةق ك متعددةق ك من خالؿ التسمية يتضو ادلراد.

كذل  ح يت ادلػداخل اخلاصػة   النااػة مػن تلػ  ادلصػطلحات الػيت نسػبها إىل رلاذلػا ك عرٌفهػا 
ادلعجػمق إىل جػوار ادلػداخل العامػةق ك الػيت تتجسػد من خاللهق على قسح كفًن من التجلي بٌن ثنيػات 

 ب ألفاظ اللغة العامة.

*  ػػػج ادلعجمػػػي ب تبويػػػب مػػػادة معجمػػػهق ادلػػػنهج األلفبػػػاذي مػػػحمل اعتمػػػاد ا ػػػذر كمػػػا هػػػو حػػػاؿ 
ادلعاجم احلديثػة بأسػرهاق فهػم يشػكلوف ادلدرسػة احلديثػةق الداعيػة إىل السػهولة ك اليسػر كمػا أنػه حػاكؿ 

 ا داخليانق كفق"اخلطة اليت رمسها لنفسه ب مقدمة معجمه ك قد صلو ب ذل  حلٌد ما.السًن ب تن يمه

* حػػاز ادلعجػػم العػػريب األساسػػي علػػى قػػدر معػػٌن مػػن ادلعلومػػات الصػػرفية ك النحويػػة ادلبثوثػػة بػػٌن 
ادلػػداخلق علػػػى اعتبػػػار أ ػػا معلومػػػة مػػػن ادلعلومػػػات الػػيت تنتمػػػي إليهػػػاق حيػػث بػػػدت ب ادلعجػػػم بشػػػكل 

 هلق ميسورق بعيد عن اإل نابق على أساس أنه مٌهد ذلا ب ادلقدمة.موجزق س

* راجت ادلعلومات ادلوسوعية ركاجان كبًنان بٌن مواد ادلعجمق إذ تزامحت بػٌن ثنايػا  مػحمل غًنهػا مػن 
ادلعلومػػػات اللغويػػػة مزامحػػػة كبػػػًنةق متمثلػػػة ب أمسػػػاء البلػػػداف ك ادلواقػػػحملق ك ادلعػػػارؾق ك أمسػػػاء األعػػػالـق ك 

ك اجملػػػاالتق ك اجملػػػػامحملق ك مصػػػطلحات العلػػػػـو ادلتنوعػػػة ك .....ق كػػػل هػػػػذا جعػػػل البػػػػاحثوف  الكتػػػبق
 ػلكموف على أف للمعجم مسة موسوعية بارزة بوضوح جلي.

* اتكػػل ادلعجمػػي ب بيػػاف ادلعػػىن علػػى مػػزيج مػػن األنػػواع ادلسػػندة للتعريػػفق فكػػاف منهػػا التعريػػف 
دلقػػػارفق ك باإلحالػػػةق ك غًنهػػػا شلػػػا تػػػفدم ادلعػػػىن ك تعػػػرب ادلنطقػػيق ك التعريػػػف بػػػادلرادؼق ك بالضػػػدق ك با

عنػػػه. ك قػػػد لعػػػب السػػػياؽ دكران رلػػػديان ب هػػػذ  التعريفػػػاتق حيػػػث رمسػػػت الصػػػورة العامػػػة علػػػى توظيػػػف 
 ادلدخل ب سياؽ ماق ك من ةة است الص مغزا  ك التعبًن عنه بأحد أظلاط التعريف.

األخػػرلق إذ بػػدل ادلعجػػم مػػن خالذلػػا حًبيلٌػػة القر نيػػة علػػى غًنهػػا مػػن الشػػواهد  *  غػػت الشػػواهد
 ش صية مفلفيه كمعارفهم الفٌذة.دينية قر نيةقتعكس



 

االسػػتعانة بالصػور ب شػرح بعػب ادلػػداخلق ك خاصػة احلٌسػية منهػاق فهػػي  * غػاب عػن ادلعجمػي
ذات فعاليػػة مشػػهودة ب إزالػػة الغمػػوض الػػذم قػػد يكتنػػف بعػػب ادلػػداخلق ك مػػحمل هػػذا فإننػػا نػػا شػػيء 

 الرسـو التوضيحية اليت استعاف هبا ب بعب ادلوا ن.ران من ميسو 
ك الرمػػػػوز ك غًنهػػػػا مػػػػن ادلسػػػػٌهالت الػػػػيت تعػػػػٌن ادلعجمػػػػي ب كتابػػػػة مػػػػواد  * اعتػػػػداد  باإلشػػػػارات

 على انب العديد من ادلزالق اليت تزيو ادلعجم عن ادلطلوب.معجمهق ك تساعد  
زيج بػػٌن أنػػواع عػػٌدة مػػن ادلعػػاجمق إذ أنػػه العػػريب األساسػػي هػػو مػػ * ك هكػػذا نصػػل إىل أف ادلعجػػم

لعالـ ك البلدافق ك هػذا الحتواذػه الق ك معجماموسوعي امعجم لغومق ك ب نفس الوقت صلد  معجم
 على مقدار معٌن كاب للذهاب إىل هذا احلكم.

كب األخًن ال يسػعنا سػول أف نتمػىن االسػتفادة لكػل قػارئ ذلػذا البحػثق ك أف نكػوف قػد كفقنػا 
إىل حٌد ماق مضيفٌن لوعاء العلم الشيء اليسًنق شلنػونٌن لكػل مػن قػدـ لنػا يػد العػوفق ك طلػر بالػذكر 

 األستاذ ادلشرؼ.                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 * القرآن الكرمي، رواية ورش.  

 أوال: المصادر

ق ادلعجم العريب االساسيق توزيحمل الركسق  -1 ادلن مة العربية للرتبية كالثقافة كالعلـو
. 1989دطق  

 ثانيا: ادلراجع  

.2قدتق ج10أمحد أمٌنق ضحى االسالـق دار الكتاب العريبق بًنكتق لبنافق ط -2  

أمحد بن عبد هللا الباتليق ادلعاجم اللغوية ك رؽ ترتيبهاق دار الرايةق الرياضق ادلملكة  -3 
. 1992ق 1العربية السعوديةق ط  

ػ أمحد زلمد معتوؽق احلصيلة اللغوية أعليتهاػ مصادرهاػ كساذل تنميتهاق عامل ادلعرفةق  4
.1996الكويتق دطق   

أمحد زلمد معتوؽق ادلعاجم اللغوية العربية ادلعاجم العامة كظاذفها ػ مستوياهتاػ اثرها ب  - 5
ق 1تنمية لغة الناشحلة دراسة كصفيةق  ليلية نقديةق دار النهضة العربيةق بًنكتق لبنافق ط

2008 .  



أمحد سلتار عمرق البحث اللغوم عند العرب محمل دراسة لقضية التأثًن كالتأثرقعامل  - 6
. 2003ق 8الكتبق القاهرةق ط  

. 1998ق 1أمحد سلتار عمرق صناعة ادلعجم احلديثق عامل الكتبق القاهرةق ط -7  

ق 1أمٌن أبو ليلق ادلكتبة العربية ك ادلعاجمق دار الربكة للنشر كالتوزيحملق عمافق األردفق ط-8
2005 .  

لداللة لدل ادثٌنق بدراكم زهرافق ادلعجم العريب تطور كتاريخ ب ضوء ن ريات علم ا -9
. 2009ق 1دار األفاؽ العربيةق القاهرةق ط  

بنعيسىزغبوشق الذاكرة كاللغة مقاربة علم النفس ادلعرب للذاكرة ادلعجمية كامتداداهتا  -10
. 2008ق 1الرتبويةق عامل الكتب احلديثق اربدق األردفق ط  

العربق النحوق فقه اللغةق  ااـ حسافق األصوؿ دراسة ابستيمولوجيةللفكراللغوم عند -11
. 1982البالغةق اذليحلة ادلصرية العامة للكتابق القاهرةق دطق   

ق 2ااـ حسافق اللغة العربية مبناها كمعناهاق النهضة ادلصرية العامة للكتابق القاهرةق ط -12
1979 .  

 ااـ حسافق مناهج البحث ب اللغةق دار الثقافةق الدار البيضاءق ادلغربق دطق -13
1986 .  

. 1979مجيل صليباق ادلعجم الفلسفيق دار الكتاب اللبناينق بًنكتق لبنافق دطق  -14  

ابن جين أبو الفتو عثماف بن جين ق اخلصاذرق تو: زلمد علي النجارق دار الكتب  -15
. 3ادلصرية القاهرةق دطق دتقج  

عبد الغفور عطارق  ا وهرم  امساعيل بن محاد ق تاج اللغة كصحاح العربيةق تو: أمحد -16
. 1990ق4دار العلم للماليٌنق بًنكتق  لبنافق ط  



حامد صادؽ قنيينق زلمد عريف احلرباكمق ادلدخل دلصادر الدراسات األدبية ك اللغوية  -17
. 2005ق 1كادلعجمية القدؽلة كاحلديثةق دار ابن ا وزمقعمافق  األردفق ط  

بٌن ادلاضي ك احلاضرق رشاد بًنسق  حسن جعفر نور الدينق ادلعاجم كادلوسوعات -18
. 2003ق 1بًنكتق لبنافق ط  

حسن ظاظاق كالـ العرب من قضايا اللغة العربيةق دار القلمق دمشقق دار الشاميةق  -19
. 1990ق 2بًنكتق لبنافق ط  

حسين عبد ا ليل يوسفق اللغة العربية بٌن األصالة كادلعاصرة خصاذصها ك دكرها  -20
. 2007ق 1احلضارم كانتصارهاق دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشرق االسكندريةق القاهرةق ط  

حسٌن نصارق ادلعجم العريب نشأته كتطور ق دار مصر للطباعةق القاهرةق دطق دتق  -21
. 1ج  

دراسةق  1950حف عاـ  19تطور ادلعجم العريب من مطلحمل القرف حكمت كشليق  -22
. 2002ق 1 ليلق نقدق دار ادلنهل اللبناينق بًنكتق لبنافق ط  

ق 1حلمي خليلق دراسات ب اللغة ك ادلعاجمق دار النهضة العربيةق بًنكتق لبنافق ط-23
1998 .  

لنهضة العربيةق بًنكتق حلمي خليلق مقدمة لدراسة الرتاث ادلعجمي العريبق دار ا -24
 لبنافق دطق دت. 

مٌحودم زين الدين عبد ادلشهداينق الدراسات اللغوية خالؿ القرف الرابحمل اذلجرمق دار -25
. 2005ق 1الكتب العلميةق بًنكتق لبنافق ط  

ابن حويلي األخضر ميدينق ادلعجمية العربية ب ضوء مناهج البحث اللساين ك  -26
.2010يثةق دار هومةق بوزريعةق ا زاذرق دطق الن ريات الرتبوية احلد  



خالد فهميق تراث ادلعاجم الفقهية ب العربية دراسة لغوية ب ضوء أصوؿ صناعة  -27 
. 2003ق 1ادلعجم كادلعجميةق ايرتاؾ للطباعة ك النشرق مصرق ط  

خالد فهميق ادلعاجم األصولية ب العربية دراسة لغوية ب النشأة ك الصناعة ادلعجميةق  -28
. 2005ق 1ايرتاؾ للطباعة ك النشر كالتوزيحملق القاهرةق ط  

اخلليل بن أمحد الفراهيدمق العٌنق تو: مهدم ادل زكميق ابراهيم السامراذيق    -29  

ا معاجم ادلعاين ػ معاجم األلفاظق دار سقاؿق نشأة ادلعاجم العربية كتطوره ديزير -30
. 1995ق 1الصداقة العربيةق بًنكتق لبنافق ط  

رجب عبد ا واد ابراهيمق دراسات ب الداللة كادلعجمق دار غريبق القاهرةق مصرق  -31
. 2001دطق   

رشيد العبيدمق أحباث كنصوص ب فقه اللغة العربيةق مطبعة التعليم العايلق بغدادق دطق  -32
1988 .  

ق 6رمضاف عبد التوابق فصوؿ ب فقه العربيةق مكتبة اخلاصليق القاهرةق مصرق ط -33
1999 .  

زين كامل اخلويسكيق ادلعاجم العربية قدؽلا كحديثاق دار ادلعرفة ا امعيةق مصرق دطق  ػػػ34
2007 .  

سعيد حسن حبًنمق ادلدخل اىل مصادر اللغة العربيةق مفسسة ادل تار للنشر كالتوزيحملق  -35
.2001ق 1القاهرةق مصرق ط  

مسيو أبو مغليق فصوؿ ك مقاالت لغويةق دار الصفاء للنشر كالتوزيحملق عمافق األردفق  -36
 دطق دت. 



ق الطيب العشاشق شارؿ بالٌق تاريخ اللغة كاآلداب العربيةق تحمل: رفيق كنٌاسق صاحل -37  خًـن
. 1997ق 1دار الغرب اإلسالميق بًنكتق لبنافق ط  

صاحل بلعيدق ادلفسسات العلمية كقضايا مواكبة العصر ب اللغة العربيةق ديواف  -38
. 1995ادلطبوعات ا امعيةق الساحة ادلركزيةق بن عنكوفق ا زاذرق دطق   

ا امعيةق بن عنكوفق ا زاذرق دطق صاحل بلعيدق مصادر اللغةق ديواف ادلطبوعات  -39
1994 .  

ق 11صبحي الصاحلق دراسات ب فقه اللغةق دار العلم للماليٌنق بًنكتق لبنافق ط -40
1986 .  

. 2005ق 1صربم ادلتويل ادلتويلق مصادر الرتاث العريبق زهراء الشرؽق القاهرةق ط -41  

ق صرؼق ضلوق داللةق معاجمق صبيو التميميق دراسات لغوية ب تراثنا القدمي  صوت -42
.2003ق 1مناهج البحث ق رلدالكم للنشر كالتوزيحملق عمافق األردفق ط  

عبد هللا العاليليق مقدمة لدرس لغة العرب ككيف نضحمل ادلعجم ا ديدق دار ا ديدق  ػػػ43
.1997ق 2بًنكتق لبنافق ط  

تو: محدم عبد  عبد الرمحن جالؿ الدين السيو يق االقرتاح ب علم أصوؿ النحوق -44
. 2001ق 2الفتاح مصطفى خليلق كلية اللغة العربية ق القاهرةق ط  

عبد القادر بن عمر البغدادمق خزانة األدب كلب لباب لساف العربق تو: عبد السالـ  -45
 عمرق مكتبة اخلناجيق القاهرةق دطق دت. 

عبد القادر فاسي فهرمق اللسانيات كاللغة العربيةق منشورات عويداتق بًنكتق لبنافق  -46
 دطق دت. 



عبد القادر فاسي فهرمق ادلعجمة كالتوسيح ن رات جديدة ب قضايا اللغة العربيةق  -47
. 1997ق 1ادلركز الثقاب العريبق بًنكتق لبنافق ط  

ية دراسة ب البنية الرتكيبيةق دار الصفاءق عمافق عبد القادر عبد ا ليلق ادلدارس ادلعجم -48
. 2009ق 1األردفق ط  

عبد الكرمي رلاهد مرداكمق مناهج التأليف ادلعجمي عند العرب معاجم ادلعاين  -49
. 2010ق 1كادلفرداتق دار الثقافة للنشر كالتوزيحملق عمافق األردفق ط  

بيةق دار اذلدلق عٌن مليلةق ا زاذرق عبد اللطيف الصوبق مصادر اللغة ب ادلكتبة العر  -50
 دطق دت. 

عبد اجمليد احلرق ادلعجمات ك اجملامحمل العربية نشأهتا ػ أنواعها ػ  جها ػ تطورهاق دار  -51
. 1994ق 1الفكر العريبق بًنكتق لبنافق ط  

عدناف اخلطيبق ادلعجم العريب بٌن ادلاضي ك احلاضرق مكتبة لبناف ناشركفق بًنكتق  -52
. 1994ق 2ق طلبناف  

عزة حسٌن غرابق ادلعاجم العربية رحلة ب ا ذكر ك التطور ك اذلويةق مكتبة ك مطبعة  -53
.  2005نانسي دمياطق القاهرةق دطق   

عز الدين امساعيلق ادلصادر األدبية كاللغوية ب الرتاث العريبق دار النهضة العربيةق  -54
 بًنكتق لبنافق دطق دت. 

علي القامسيق علم اللغة كصناعة ادلعجمق عمادة شفكف ادلكتباتق الرياضق ادلملكة  -55
. 1991ق 2العربية السعوديةق ط  

ق 1علي القامسيق معجم اإلستشهاداتق مكتبة لبناف ناشركفق بًنكتق لبنافق ط -56
2001 .  



ركفق بًنكتق علي القامسيق ادلعجمية العربية بٌن الن رية كالتطبيقق مكتبة لبناف ناش -57
. 2003ق 1لبنافق ط  

العمرم بن رابو بالعدة القلعيق األدلعية ب الدراسات ادلعجميةق دار الوعي للنشر ك  -58
 التوزيحملق ا زاذرق دطق دت. 

عيسى برهومةق ذاكرة ادلعىن دراسة ب ادلعاجم العربيةق ادلفسسة العربية للدراسات  -59
 كالنشرق بًنكتق لبنافق دطق دت. 

. 2008ق 1فتو هللا سليمافق دراسات ب علم اللغةق دار األفاؽ العربيةق القاهرةق ط -60  

. 2004ق 4رلمحمل اللغة العربيةق ادلعجم الوسيحق مكتبة الشركؽ الدكليةق القاهرةق ط-78  

زلمد أمحد أبو الفرجق ادلعاجم اللغوية ب ضوء دراسات علم اللغة احلديث ق دار  -62
.1966النهضة العربيةق بًنكتق لبنافق دطق   

ػ قضاياهاق دار ابن خزؽلة للنشر ػػموضوعاته  ػػزلمد بن ابراهيم احلمدق فقه اللغة مفهومه ػ -63
. 2005ق 1كالتوزيحملق الرياضق ادلملكة العربية السعوديةق ط  

زلمد التوصليق ادلعجم ادلفصل ب علـو اللغة  األلسنيات ق مر: اميل يعقوبق دار   -64
. 1ق ج2001ق 1الكتب العلميةق بًنكتق لبنافق ط  

زلمد حسن حسن جبلق اإلستدراؾ على ادلعاجم العربية ب ضوء محلتٌن من  -65
عريبق القاهرةق دطق دت. ادلستدركات ا ديدة على لساف العرب ك تاج العركسق دار الفكر ال  

زلمد حسن عبد العزيزق مصادر البحث اللغوم ب األصوات كالصرؼ ك النحو ك -66
. 2009ق 1ادلعجم ك فقه اللغةق مكتبة اآلدابق القاهرةق ط  

زلمد رشاد احلمزاكمق من قضايا ادلعجم العريب قدؽلا كحديثاق دار الغرب اإلسالميق   -67
.  1986ق 1تونسق ط  



د عبد هللا القوامسةق معامل ب اللغة العربيةق مركز الكتاب األكادؽليق عمافق األردفق زلم -68
.  1999ق 1ط  

ق 1زلمد عبد العزيز عبد الداميق الن رية اللغوية ب الرتاث العريبق القاهرةق مصرق ط -69
2006 .  

للطباعة ك  زلمد عبد الغين حسنق دراسات ب األدب العريب ك التاريخق الدار القومية -70
 النشرق القاهرةق دطق دت. 

اذلدلق عٌن زلمد علي عبد الكرمي الرديينق ادلعجمات العربية دراسة منهجيةق دار  -71
 مليلةق ا زاذرق دطق دت. 

زلمد القطيطيق أسس الصياغة ادلعجمية ب كشاؼ اصطالحات الفنوفق دار جرير  -72
. 2010ق 1للنشر ك التوزيحملق عمافق األردفق ط  

زلمود أمحد حسن ادلراغيق دراسات ب ادلكتبة العربية ك تدكين الرتاثق دار ادلعرفة  -73
.2003ا امعيةق األزاريطةق القاهرةق دطق   

زلمود عكاشةق التحليل اللغوم ب ضوء علم الداللة  دراسة ب الداللة الصوتية ك -74
. 2005ق 1رةق مصرق طالصرفية ك النحوية ك ادلعجمية ق دار النشر للجامعاتق القاه  

. 2002زلمود عكاشةق الداللة اللف يةق مكتبة األصللو ادلصريةق القاهرةق دطق  -75  

زلمود فاخورمق مصادر الرتاث ك البحث ب ادلكتبة العربيةق منشورات جامعة حلبق -76
. 1998بغدادق دطق   

ار غريب للطباعة ك زلمود فهمي حجازمق علم اللغة بٌن الرتاث ك ادلناهج احلديثةق د  -77
 النشر ك التوزيحملق القاهرةق دطق دت. 



زلمود فهمي حجازمق علم اللغة العربية مدخل تارؼلي مقارف ب ضوء الرتاث ك اللغات  -78
 الساميةق دار غريبق القاهرةق دطق دت. 

مشتاؽ عباس معنق ادلعجم ادلفصل ب فقه اللغةق دار الكتب العلميةق بًنكتق لبنافق  -79
. 2001ق 1ط  

ابن من ور مجاؿ الدين ابو ادلفضل زلمد بن مكـر ق لساف العربق تو: عامر أمحد  -80
. 2003ق 1حيدرق مر: عبد ادلنعم خليل ابراهيمق دار الكتب العلميةق بًنكتق لبنافق ط  

ناجي كامل حسنق ادلعاجم العربية ادلستويات الداللية ك الصوتية ك النحويةق دراسات  -81
. 2009ق دار الكتاب احلديثق دطق لغوية حديثة  

نادية رمضافق قضايا ب الدرس اللغومق مفسسة شباب ا امعةق االسكندريةق القاهرةق  -82
. 2004دطق   

نادية رمضاف النجارق فصوؿ ب الدرس اللغوم بٌن القدماء ك ادثٌنق دار الوفاءق  -83
. 2006ق 1االسكندريةق القاهرةق ط  

نور اذلدل لوشنق مباحث ب علم اللغة ك مناهج البحث اللغومق ادلكتبة ا امعيةق  -84
.2000االسكندريةق القاهرةق دطق   

ق 1يسرل عبد الغين عبد هللاق معجم ادلعاجم العربيةق دار ا يلق بًنكتق لبنافق ط -85
1991.  

 ثالثا: المجالت و الموسوعات

ابراهيم مرادق توليد ادلصطلو العلمي العريب احلديث القضايا ك اإلشكالياتق اللغة  -86
ق ادارة الثقافةق  العربية ك  ديات القرف احلادم ك العشرينق ادلن مة العربية للرتبية كالثقافة ك العلـو

. 1996تونسق   



يثةق رللة رلمحمل اللغة زلمد رشاد احلمزاكمق ادلعجم العريب ادلعاصر ب ن ر ادلعجمية احلد -87
. 2003اللغة العربية, دمشقق  رلمحمل ق4ق ج78العربيةق اجمللد   

زلمد سامل ا رحق النشاط العريب ادلعجمي أصيل أـ دخيلق رللة رلمحمل اللغة العربيةق  -88
. 1971اللغة العربيةق القاهرةق  رلمحمل ,28العدد  

ادلوسوعة العربية العادليةق أعماؿ ادلوسوعة للنشر ك التوزيحملق الرياضق ادلملكة العربية  - 89
. 1999ق 2السعوديةق ط  

 رابعا: المواقع
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